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RESUMO 

 

Empresas expostas ao risco cambial, realizam no mercado proteção com derivativos. 

Empresas menores, apresentam maior dificuldade para a realização da proteção cambial, uma 

vez que, desconhecem a forma de operacionaliza-la e alegam um alto custo pelo serviço. O 

estudo visa explorar os contratos derivativos de futuros e opções de dólar no Brasil, a partir de 

uma métrica desenvolvida por Hsin et al. (1994) que define o contrato mais efetivo como sendo 

aquele onde o portfólio apresenta o melhor retorno em uma janela temporal de analise.  

Foram comparadas janelas com retornos mensais e acumulados. Nas janelas mensais, 

foi encontrada uma melhor efetividade do contrato futuro. No acumulado, o contrato de opções 

de compra apresentou melhor efetividade que os futuros de dólar, diferente das opções de venda 

que foram menos efetivas nos dois cenários. Uma hipótese de teste foi definida com o objetivo 

de gerar uma estratégia otimizada, que a partir de um gráfico de controle de Shewhart seria 

capaz de sinalizar o momento ótimo para alternar o uso do contrato futuro para o de opções. A 

estratégia alternando futuros com opções de compra foi otimizada, diferente daquela com 

opções de venda. A efetividade das opções de compra em janelas mais longas de análise 

estariam ligadas de alguma forma a tendência do ativo objeto.  

 

Palavras-chave: mercado futuro, mercado de opções, efetividade de hedge, gráfico de controle 
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ABSTRACT 

 

 Companies exposed to foreign exchange risk, carry out derivative protection in the 

market. Smaller companies face greater difficulties in the realization of foreign exchange 

protection, since they are unaware of the way of operating it and claim a high cost for the 

service.  

The study aims to explore the derivative contracts of futures and dollar options in Brazil, 

based on a metric developed by Hsin et al. (1994), which defines the most effective contract as 

one where the portfolio presents the best return in a time window of analysis. Windows with 

monthly and cumulative returns were compared. In the monthly windows, a better effectiveness 

of the future contract was found. In the accumulated, the purchase option contract was more 

effective than the dollar futures, unlike the put options that were less effective in the two 

scenarios. A test hypothesis was defined with the objective of generating an optimized strategy, 

which from a control chart of Shewhart would be able to signal the optimal moment to switch 

the use of the future contract to that of options. The strategy of alternating futures with call 

options has been optimized, different from that with put options. The effectiveness of the 

purchase options in some windows of analysis would be somehow linked to the trend of the 

asset object. 

 

Keywords: futures market, options market, hedge effectiveness, control chart 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES 

A política cambial, nos países em desenvolvimento, até meados da década de 1990, 

foi predominantemente de adoção do câmbio administrado (fixo ou bandas cambiais). Os anos 

90 foram marcados por recorrentes crises cambiais, em diversos países, como as crises do 

México em 1995, no Sudeste Asiático em 1997, Rússia em 1998 e Brasil em 1999. 

Neste mesmo período, internacionalmente, houve um movimento desses países para a 

adoção do regime de câmbio flutuante, com o objetivo de evitar futuras crises. Em 18 de janeiro 

de 1999, no Brasil, através do comunicado Nº 6.565 do Banco Central do Brasil (BCB), é 

introduzido o regime de câmbio flutuante. 

“I - A partir de hoje, segunda-feira, 18.01.99, o banco central do brasil deixara que 

o mercado interbancário (segmentos livre e flutuante) defina a taxa de cambio. II - 

O banco central do brasil poderá intervir nos mercados, ocasionalmente e de forma 

limitada, com o objetivo de conter movimentos desordenados das taxas de cambio.” 

(BACEN, 1999) 

O novo regime de câmbio, foi adotado como parte do chamado tripé de política 

econômica, no qual também faziam parte: o sistema de metas de inflação e a geração de 

superávits primários nas contas públicas. 

Em tese, as intervenções do Banco Central seriam limitadas as situações de desordem 

na formação da taxa de câmbio, com o intuito de evitar uma excessiva volatilidade, que pudesse 

trazer prejuízos ao funcionamento dos mercados e a estrutura produtiva do país (Luporini e 

Souza, 2016). Por essas intervenções esporádicas, o regime é também comumente chamado de 

câmbio flutuante sujo. 

O mercado de dólar comercial no Brasil, dentro do regime de câmbio flutuante, passou 

por períodos de grande volatilidade desde sua instauração. Os episódios de alta forte e rápida, 

do dólar, provocaram prejuízos para diversas empresas brasileiras com dívida e/ou custos 

associados à moeda estrangeira. Por outro lado, a queda do dólar frente ao real, entre 2002 e 

2008, provocou perda de competitividade para o setor exportador (Klotzle et al., 2011). 

A Figura 1 apresenta a série histórica do dólar em relação ao real (também denominado 

como USD/BRL), sobre o regime de câmbio flutuante, desde a sua instauração até meados de 

2017. 
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Figura 1 – Dólar comercial sobre o regime de câmbio flutuante 

Fonte: BCB com elaboração do autor 

 

Após uma volatilidade inicial, devido a mudança do regime cambial, ocorreu a 

chamada maxidesvalorização de 1999. Após este evento, a taxa de câmbio começou a se 

estabilizar e permaneceu sem muitas alterações até o início de 2001. 

A partir do primeiro trimestre de 2001, o preço do dólar frente ao real disparou, tendo 

como principais motivos a crise da Argentina e problemas nos Estados Unidos, primeiro com 

o estouro da bolha da internet e depois com os atentados terroristas de 11 de setembro. A fim 

de amenizar a depreciação cambial, o Banco Central realizou a venda de parte das suas reservas 

internacionais, naquele momento, conseguindo apreciar um pouco a moeda nacional. 

Em meados de 2002, a incerteza política interna, com a possibilidade de um candidato 

orientado para a esquerda e a sua consequente vitória nas eleições, levou a moeda a bater 

recordes em termos nominais, chegando a R$3,95, em 22 de outubro de 2002. Sendo esta a 

segunda maxidesvalorização da moeda na história do regime de câmbio flutuante. 

Ao longo desse governo, que durou por dois mandatos, as adoções de políticas 

econômicas conservadoras e um ambiente externo benigno, reduziram o risco e a desconfiança 

em relação ao Brasil a cair. Neste período, o aumento do preço das commodities, liderado pela 

expansão da economia chinesa favoreceu as economias exportadoras desses tipos de produtos, 
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como o Brasil, e permitiu uma apreciação cambial neste período. Essa tendência durou até 

meados de 2008, quando houve o estouro da crise dos subprimes nos Estados Unidos. 

A crise americana, num primeiro momento, provocou uma brusca valorização do dólar 

no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Uma solução para a crise foi dada pelo Banco Central 

Americano (FED), que baixou as taxas de juros e injetou dinheiro na economia. Esse 

movimento pró cíclico do banco central americano acabou privilegiando países como o Brasil, 

que ainda apresentava crescimento robusto no período, o que aumentou o interesse por parte 

dos investidores internacionais para aplicar esses recursos no país. Esse cenário levou a taxa de 

câmbio brasileira, em meados de 2011, a atingir o seu valor mais baixo, após a adoção do regime 

de câmbio flutuante. 

A partir de 2012, o cenário começou a mudar, o que gerou uma tendência de 

desvalorização do real até o ano de 2016. As práticas intervencionistas na economia, nos juros 

e na inflação brasileira, aliada a queda dos preços internacionais das commodities, levaram o 

país a uma forte recessão. Esse cenário levou a taxa de câmbio a atingir um patamar acima de 

R$4,19, ainda no início de 2016. O valor nominal máximo da sua cotação histórica até aquele 

momento. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

O histórico de volatilidade no câmbio brasileiro, deixou no caminho uma série de 

empresas a bancarrota. Essas empresas demonstraram uma administração ineficiente do risco 

cambial, seja por erro estratégico, desconhecimento ou mesmo por excesso de ganância e uso 

especulativo dos instrumentos derivativos de proteção cambial. 

A literatura de finanças corporativas, sob as hipóteses apresentadas no estudo clássico 

de Modigliani e Miller (1958), de que a politica financeira de uma empresa não afeta o seu 

valor, e de Smith e Stulz (1985) sobre o hedge como parte da politica financeira, ainda não 

alcançou um consenso sobre a utilização dos derivativos e o seu impacto no valor da firma. Se 

essas hipóteses são válidas, os investidores poderiam alterar ou diversificar a composição da 

carteira própria de ativos, a fim de mitigar os efeitos da não adoção de uma política de gestão 

de risco cambial em uma empresa específica. Dessa forma, a proteção cambial adotada pelos 

administradores das empresas não teria impacto positivo sobre o seu valor (JÚNIOR, 2008). 
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Estudos empíricos, nacionais e estrangeiros, correlacionaram a utilização de 

derivativos para proteção cambial (hedge) com o aumento do valor da firma. O estudo de Júnior 

(2008), analisou o impacto do uso de derivativos sobre o valor da firma em empresas brasileiras, 

não-financeiras, de capital aberto, no período de 1996 a 2006. Esse trabalho mostrou que, a 

utilização de derivativos exerce um impacto positivo sobre o valor da empresa e encontrou 

evidências de um prêmio pela utilização de derivativos de até 10% sobre o valor da firma. Por 

outro lado, estudo realizado por Serafini e Sheng (2011), também utilizando empresas 

brasileiras, não financeiras, no período de 1999 a 2007, não verificou evidências de um aumento 

no valor da firma associado a utilização de derivativos nas empresas de capital aberto. 

Essa divergência verificada no Brasil, também é evidente em alguns estudos 

estrangeiros. Enquanto Allayannis e Weston (2001) nos EUA e Hagelin e Pramborg (2004) na 

Suécia encontraram evidencias de um prêmio no valor da firma, associado a estratégia de hedge. 

Jin e Jorion (2006), no setor de Óleo e Gás dos EUA, não encontraram um impacto significativo 

sobre o valor da firma, associado a utilização de uma política de proteção cambial. 

Em relação aos prêmios, o valor encontrado por Júnior (2008) no Brasil, se mostrou 

superior aquele visto por Allayannis e Weston (2001) nos EUA. De acordo com Júnior (2008), 

essa diferença indica que, em um ambiente mais volátil, como no Brasil, práticas de proteção 

seriam mais bem remuneradas pelos investidores. 

Os estudos levaram em conta o impacto do hedge no aumento do valor da firma, 

medido com base nos preços negociados em bolsa para cada empresa analisada. Essa 

valorização, a preços de mercado, está mais associada a diminuição do risco, a partir de uma 

menor dispersão do resultado operacional futuro da empresa. Nesses casos, o valor da firma 

pode aumentar apenas pela queda da taxa de desconto. 

Entretanto, para limitar o risco cambial, as empresas utilizam instrumentos de 

proteção, que possuem custos de aquisição associados, com efeito caixa nas demonstrações 

financeiras das empresas e que podem sacrificar alguma lucratividade no curto prazo. Esses 

estudos acabam possuindo uma limitação, que é tratar única e exclusivamente do ponto de vista 

de um investidor financeiro com a possibilidade de diversificação em empresas abertas. 

Em alguns casos um empresário, dono de apenas um negócio, não tem a intenção ou a 

possibilidade de adquirir outros ativos numa proporção ideal para uma diversificação dita 

eficiente. Nesses casos, a necessidade de hedge se torna uma questão de sobrevivência do 
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negócio, sendo muito mais importante do que em uma situação de portfólio diversificado. Para 

o empresário não diversificado e dono de uma empresa de capital fechado, o ganho percebido 

está mais associado a lucratividade final da estratégia de proteção e não do possível aumento 

do valor de mercado da empresa. 

Um argumento muito utilizado por empresários de pequeno e médio porte, é que a 

proteção cambial é cara. O desconhecimento dos instrumentos de proteção e de como 

operacionalizar de forma eficiente e barata, faz com que esses empresários recorram a bancos, 

que costumam cobrar caro para executar essas ordens. Esse custo acaba por desestimular 

algumas operações. Com o conhecimento adequado, as empresas menores poderiam criar, 

dentro da sua estrutura, uma área própria para realizar uma operação de proteção cambial, sem 

o custo extra de um intermediador bancário, realizando as operações diretamente no mercado 

financeiro. 

Em resumo, uma proteção cambial que seja eficiente, não só do ponto de vista de 

minimizar os resultados adversos, mas também, que apresente um custo financeiro baixo ou até 

mesmo que gere retorno positivo, se mostra muito interessante para as empresas e 

consequentemente para todas as partes interessadas. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Primeiramente esse estudo busca analisar, entre os contratos futuros e de opções de 

dólar, qual instrumento de proteção cambial é mais efetivo no Brasil. A métrica utilizada, 

desenvolvida por Hsin et al. (1994), considera o retorno do portfólio protegido em determinada 

janela temporal de análise. 

A partir da definição do contrato mais efetivo, buscou-se entender se esta efetividade 

está associada a algum momento e/ou cenário específico de mercado de forma a definir alguns 

parâmetros de otimização para estratégias de proteção cambial.   

Objetivo específico 

Os portfólios protegidos consideram uma posição a vista em dólar (comprado ou 

vendido) e uma proteção em algum derivativo (contrato futuro ou opção de compra e venda). 
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Será realizada a analisada da efetividade nos períodos mensais, que coincidem com a 

periodicidade de vencimento dos contratos de derivativos, e também dos resultados acumulados 

no período. 

De acordo com a literatura internacional é esperada uma maior efetividade do contrato 

futuro em relação as opções. Entretanto, os contratos de opções apresentam uma elevada 

assimetria de risco-retorno em relação aos contratos futuros. Por isso, será desenvolvida uma 

estratégia de otimização usando uma ferramenta de controle estatístico de processo que consiste 

na criação de um gráfico de controle que sinaliza o momento ótimo de alternar o contrato futuro 

para as opções.  

Quando o processo está sob controle utiliza-se o contrato futuro que costuma ser mais 

efetivo e barato, quando o processo se apresenta fora de controle é realizada uma alteração para 

os contratos de opções para se aproveitar da assimetria de retorno. Para desenhar o gráfico de 

controle será necessário analisar o comportamento da série financeira do dólar comercial no 

Brasil, assim como sua volatilidade e outras características estatísticas. A efetividade da 

estratégia proposta será comparada com outras estratégias mais simples de proteção, como 

aquelas que utilizam apenas contratos futuros ou de opções de dólar. A estratégia que engloba 

uma alternância dos instrumentos de proteção, para determinados cenários, tem como objetivo 

gerar uma proteção mais efetiva e mais barata para as empresas que necessitam se proteger 

deste tipo de risco.  

O estudo também conta como uma forma de divulgar as estratégias de proteção 

cambial, dando um maior entendimento sobre esse tema, para os administradores financeiros 

das empresas de pequeno e médio porte, visando contribuir para a gestão de risco cambial no 

Brasil. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho é estruturado em 6 capítulos. No capítulo 1 são realizadas as 

considerações iniciais, motivação e objetivos do trabalho. No capítulo 2 é realizado um 

mapeamento do estado da arte da literatura sobre proteção cambial, a fim de entender onde se 

situa, hoje, a fronteira do conhecimento neste assunto. Depois, no capítulo 3, será realizada a 

revisão da literatura, onde são abordados os principais conceitos sobre proteção cambial, séries 
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temporais e controle estatístico de processo necessários para o desenvolvimento do presente 

estudo. 

O capítulo 4 é reservado para a descrição da metodologia utilizada, visando facilitar o 

entendimento e a replicação desse estudo em futuros trabalhos. Já no capítulo 5, os resultados 

quantitativos e qualitativos alcançados pelo estudo serão apresentados. Por fim, no capítulo 6 é 

realizada a conclusão do trabalho com sugestões para o avanço do estudo em futuras pesquisas 

sobre o tema. 
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2 MAPEAMENTO DO ESTADO DA ARTE 

O desenvolvimento do estudo foi iniciado a partir da realização de uma pesquisa 

bibliográfica com intuito de fundamentar uma revisão da literatura e mapear o estado da arte, 

em relação ao tema central do trabalho. Neste capítulo, apresenta-se a revisão da literatura 

internacional baseada em textos selecionados na base SCOPUS, acessadas em 02 de outubro de 

2018, por meio do Portal de Periódicos da CAPES. 

A revisão da literatura baseou-se na metodologia de Costa (2010) e de Treinta et al. 

(2014) para definir critérios adequados para avaliar a relevância do material pesquisado. A 

apresentação desta revisão ocorrerá em duas etapas: 

(1) Pesquisa bibliométrica e seleção de um núcleo de partida para a pesquisa;  

(2) Uma análise do estado da arte em relação ao tema. 

 

2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

2.1.1 Palavras-chave 

Para a pesquisa na base SCOPUS, foram utilizadas, primeiramente, 8 palavras (ou 

expressões) chave. Essas palavras-chave poderiam estar contidas no título, resumo ou nas 

próprias palavras-chave do documento. 

As palavras-chave foram definidas com base em uma leitura preliminar dos estudos 

mais clássicos sobre o tema “hedge”, isto é, os trabalhos de Ederington (1979) e Johnson (1960). 

As palavras inicialmente definidas foram: “hedge”, “ratio”, “effectiveness” e também algumas 

variações dessas expressões ou ideias, como “efficiency”, “prediction” e “forecast”. Também 

foram adicionadas expressões associadas aos instrumentos de proteção como “futures market” 

e “options market”. 

Inicialmente, buscou-se pelas palavras-chave de forma isolada. O objetivo foi 

identificar e investigar o quantitativo geral de publicações na respectiva base de dados, 

limitando as publicações para aquelas das áreas de maior afinidade com o estudo: “Economics, 

Econometrics and Finance”, “Business, Management and Accounting”. O resultado da primeira 

busca é apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Resultado por palavras-chave na base SCOPUS 

Palavras-chave

Registros 

na base 

SCOPUS

Hedge 4731

Hedge AND ratio 808

Hedge AND effectiveness 323

Hedge AND efficiency 186

Hedge AND prediction 100

Hedge AND forecast 145

Futures market 3059

Options market 832  

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 

 

 Com base nesse levantamento foi possível realizar algumas verificações, como por 

exemplo: (1) Definir que o termo “hedge” é muito abrangente para a pesquisa e há a necessidade 

de um maior refinamento como “hedge ratio” ou “hedge effectiveness”; (2) O termo que melhor 

define a avaliação de um resultado satisfatório de proteção é “effectiveness” e não “efficiency”; 

(3) Há poucos resultados para as palavras “prediction” e “forecast” associados ao tema; (4) De 

modo geral existem mais trabalhos sobre o mercado futuro (“futures market”) do que sobre o 

mercado de opções (“options market”). 

Esse levantamento inicial serviu de base para a elaboração de uma lógica booleana, 

mais adequada, que pudesse retornar resultados mais refinados para a pesquisa em curso. A 

lógica booleana é então dada da seguinte maneira: 

TITLE-ABS-KEY ( ( "hedge"  AND  "futures"  AND  "options" )  OR  ( "hedge"  

AND  "effectiveness"  AND  "futures"  OR  "options" )  OR  ( "hedge ratio"  AND  

"futures"  OR  "options" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" ) ) 

O resultado foi, novamente, restringido aos trabalhos nas áreas: “Economics, 

Econometrics and Finance” e “Business, Management and Accounting”, com o resultado 

apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resultado por lógica booleana na base SCOPUS 

Objetivo de busca Lógica booleana Registros

Razão de hedge "hedge ratio" AND "futures" OR "options" 406

Efetividade do hedge "hedge" AND "effectiveness" AND "futures" OR "options" 200

Comparar instrumentos "hedge" AND "futures" AND "options" 157

603
Total, excluindo artigos duplicados

 

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 

 

Foram encontrados 603 artigos, que serão analisados em relação aos seguintes 

critérios: periódicos mais relevantes, autores mais produtivos e volume de publicação de artigos 

sobre o tema nos últimos anos. Cada critério será avaliado seguindo as métricas apresentadas 

na Quadro 1. 

Quadro 1 – Critérios de avaliação dos artigos 

Critérios Métricas de avaliação

Periódicos 
Número de publicações e avaliação de indicadores de impacto 

(SJR e SNIP)

Autores
Número de publicações e avaliação de indicadores de 

produtividade (Índice H)

Volume Número de publicações por ano

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.1.2 Pesquisa bibliométrica  

Periódicos mais relevantes 

A Tabela 3 apresenta os periódicos e o número de publicações em cada um deles. 

Foram definidos os 15 periódicos mais relevantes, conforme uma linha de corte daquelas com 

pelo menos 7 trabalhos publicados sobre o tema. O resultado abrange mais de 40% do total de 

artigos selecionados na pesquisa. 
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Tabela 3 – Periódicos com mais publicações e os respectivos indicadores de impacto 

 

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 

 

Autores mais produtivos 

A Tabela 4 apresenta os autores e o número de publicações de cada um deles. Este 

quadro, se limita a apresentação dos autores com pelo menos 4 trabalhos indexados na base 

SCOPUS. Os autores selecionados são considerados os mais produtivos sobre o tema e 

representam 21% do total de publicações selecionadas na pesquisa. 

Título do periódico Publicações

Journal Of Futures Markets 77

Energy Economics 21

Journal Of Banking And Finance 18

Applied Financial Economics 17

International Review Of Economics And Finance16

Applied Economics 13

International Review Of Financial Analysis13

Journal Of Derivatives 12

American Journal Of Agricultural Economics10

Journal Of Financial And Quantitative Analysis9

Journal Of Financial Economics 9

Quantitative Finance 8

Economics Letters 7

Journal Of Financial Research 7

Review Of Quantitative Finance And Accounting7
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Tabela 4 – Autores mais produtivos 

 

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 

 

Já a Tabela 5, mostra os autores mais produtivos no período mais recente (últimos 5 

anos), com pelo menos 3 publicações neste período. 

Tabela 5 – Autores mais produtivos nos últimos 5 anos 

 

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 

 

Volume da produção científica  

A Figura 2, apresenta os dados referentes a distribuição de trabalhos por ano de 

publicação. Esse levantamento, permite identificar como o tema pesquisado tem evoluído no 

tempo. A primeira publicação consta no ano de 1978 e o tema manteve um número de 

Autor Publicações

Lien, D. 37

Lee, H.T. 9

Wong, K.P. 9

Shrestha, K. 8

Alexander, C. 6

Kavussanos, M.G. 6

Lee, C.F. 6

Myers, R.J. 6

Tse, Y.K. 6

Chung, S.L. 5

Lai, Y.S. 5

Sheu, H.J. 5

Yang, L. 5

Cairns, A.J.G. 4

Choudhry, T. 4

Dark, J. 4

Nomikos, N.K. 4

Autor Publicações 2013 a 2018

Lien, D. 4

Lai, Y.S. 3

Sheu, H.J. 3

Barbi, M. 3

Li, J.S.H. 3

Romagnoli, S. 3



24 

 

 

publicações crescente no tempo, com o ápice em 2010, logo após a crise de subprime 

americano, onde a responsabilidade foi atribuída ao excesso do uso de derivativos (não 

necessariamente atribuídos a proteção cambial). 

 

Figura 2 – Cronologia do volume de publicação de artigos 

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 

 

2.1.3 Núcleo de partida 

A partir dos 603 trabalhos identificados inicialmente, foram realizados mais alguns 

refinamentos de pesquisa capazes de identificar um núcleo de partida. Primeiramente, foram 

selecionados os trabalhos dos autores mais produtivos mostrados na Tabela 4, o que resultou 

em 129 artigos. Esses autores foram julgados como aqueles que possuem maior autoridade 

sobre o tema. 

Dentre esses documentos selecionados, foi realizada uma leitura de todos os títulos e 

resumos, dando preferência para a relevância (número de citações) e a relação verificada com 

o tema. Ao final desta etapa, foram selecionados 23 artigos para o núcleo de partida. 

De acordo com Treinta et al. (2014), o processo de pesquisa bibliográfica é um 

processo contínuo, onde os pesquisadores devem se questionar, sempre, se todos os artigos 

científicos possíveis e importantes, para a pesquisa, foram encontrados. O pesquisador deve 

estar sempre atento a novas possibilidades para tornar a pesquisa cada vez mais consistente. 
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A partir da identificação do núcleo de partida, foi possível separar os artigos em três 

grupos:  

Grupo 1: Apresentados na Tabela 6, são os trabalhos que tratam especificamente do 

tema e trazem métodos para estimar a razão de hedge, métricas para medir a efetividade e 

estudos empíricos comparando as estratégias de proteção cambial; 

Grupo 2: Artigos que tratam mais especificamente do modelo GARCH para 

estimação da razão de hedge, sobretudo nos estudos mais recentes, por ser um modelo de 

previsão mais adequado as séries financeiras e que vem demonstrando resultados interessantes, 

esses artigos são apresentados na Tabela 7; 

Grupo 3: Os trabalhos, apresentados na Tabela 8, são revisões completas (“Reviews”), 

escrito por alguns dos autores identificados como os mais produtivos. Esses trabalhos são 

bastante ricos em informações e os trabalhos do grupo 1 e 2 acabam sendo citados e explorados 

nessas revisões abrangentes sobre o tema. 
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Tabela 6 – Grupo 1 do núcleo de partida 

Autores Título da publicação Citações
Myers, R.J., Thompson, 

S.R. (1989)

Generalized optimal hedge ratio estimation
128

Myers, R.J. (1991) Estimating time‐varying optimal hedge ratios 

on futures markets
101

Alizadeh, A.H., Nomikos, 

N.K., Pouliasis, P.K. (2008)

A Markov regime switching approach for 

hedging energy commodities
78

Lien, D., Yang, L. (2008) Asymmetric effect of basis on dynamic futures 

hedging: Empirical evidence from commodity 

markets

43

Lien, D., Tse, Y.K. (2000) Hedging downside risk with futures contracts
38

Lien, D. (2005) The use and abuse of the hedging 

effectiveness measure
28

Lien, D. (2005) A note on the superiority of the OLS hedge ratio
27

Lien, D., Tse, Y.K. (2001) Hedging downside risk: Futures vs. options
26

Chang, E.C., Wong, K.P. 

(2003)

Cross-Hedging with Currency Options and 

Futures
25

Lien, D., Shrestha, K. 

(2008)

Hedging effectiveness comparisons: A note
11

Wang, Y., Wu, C., Yang, L. 

(2015)

Hedging with futures: Does anything beat the 

naïve hedging strategy?
7

Wong, K.P., Xu, J. (2006) Liquidity risk and the hedging role of options
7

Lien, D., Wang, Y. (2006) Cross-hedging with futures and options: The 

effects of disappointment aversion
4

Bajo, E., Barbi, M., 

Romagnoli, S. (2015)

A generalized approach to optimal hedging with 

option contracts
1

Lien, D., Tse, M.K.S., 

Wong, K.P. (2010)

Hedging mismatched currencies with options 

and futures
0

Grupo 1

 

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 
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Tabela 7 – Grupo 2 do núcleo de partida 

Autores Título da publicação Citações

Baillie, R.T., Myers, R.J. 

(1991)

Bivariate garch estimation of the optimal 

commodity futures Hedge
336

Lien, D., Tse, Y.K., Tsui, 

A.K.C. (2002)

Evaluating the hedging performance of the 

constant-correlation GARCH model
85

Lee, H.-T., Yoder, J.K. 

(2007)

A bivariate Markov regime switching GARCH 

approach to estimate time varying minimum 

variance

50

Moschini, G., Myers, R.J. 

(2002)

Testing for constant hedge ratios in commodity 

markets: A multivariate GARCH approach 47

Lee, H.-T., Yoder, J. (2007) Optimal hedging with a regime-switching time-

varying correlation GARCH model
38

Lien, D. (2009) A note on the hedging effectiveness of GARCH 

models
16

Grupo 2

 

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 

 

Tabela 8 – Grupo 3 do núcleo de partida 

Autores Título da publicação Citações
Lien, D., Tse, Y.K. (2002) Some recent developments in futures hedging 89

Chen, S.-S., Lee, C.-F., 

Shrestha, K. (2003)
Futures hedge rations: A review 80

Grupo 3

 

Fonte: SCOPUS com elaboração do autor 

 

A partir da leitura do núcleo de partida é possível ter um maior e melhor entendimento 

sobre a evolução histórica do estudo em relação ao tema proteção (hedge). 

 

2.2 ESTADO DA ARTE 

A partir dos artigos citados na seção 2.1.3, foi possível definir linhas gerais sobre o 

atual estado da arte e a fronteira do conhecimento em relação ao tema. Ressalta-se que nem 

todos os artigos selecionados no núcleo de partida farão parte da revisão do estado da arte. 

Enquanto outros trabalhos, inicialmente fora do núcleo de partida, podem fazer parte no 
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momento em que são citados pelos artigos do núcleo de partida e se tornam relevantes para o 

estudo. 

Segundo Chen et al. (2013); Lien e Tse (2002), uma das questões teóricas centrais, 

envolvendo o hedge, é determinar a razão ótima de proteção. Decisão esta que depende, 

particularmente, da função objetivo a ser otimizada. De acordo com os autores, há várias 

maneiras de estimar essa razão de hedge, que vão desde o simples método dos mínimos 

quadrados ordinários (MMQO) até complicados métodos de cointegração heteroscedástica. 

De acordo com Chen et al. (2013), se o preço no mercado futuro seguir uma condição 

de Martingale, isto é, uma sequencia de variações aleatórias (um processo estocástico) e se o 

preço no mercado futuro e a vista seguirem uma distribuição de normalidade conjunta, todas as 

razões de hedge discutidas convergiriam para a mesma, que é aquela cuja função objetivo é de 

mínima variância (MV), a mais difundida e simples dentre as existentes. Sem essas condições, 

as diferentes abordagens para estimar a razão ótima de hedge são diferentes e não seria possível 

apontar um método globalmente superior. 

 

Efetividade do hedge 

Johnson (1960) derivou o primeiro modelo teórico da razão de hedge, a razão MV, e 

definiu uma medida de cálculo para a efetividade da proteção que satisfizesse a função objetivo 

do hedger de minimizar a variância do seu portfólio. Mais tarde, Hsin et al. (1994) mostrou que 

essa medida de efetividade impossibilitava matematicamente o cálculo da efetividade de 

proteção dos contratos de opções. 

Ederington (1979), realizou um teste empírico da efetividade do hedge, a partir do 

modelo teórico de Johnson (1960), utilizando o MMQO para definir a razão de hedge MV com 

contratos futuros. Esse trabalho mostrou que, em uma estratégia de hedge, o aumento do 

período de proteção tinha impacto direto na efetividade da proteção e, também, que a razão de 

hedge convergia para uma razão unitária (1:1) pelo mesmo motivo. 

Alguns estudos se propuseram a comparar a efetividade de hedge utilizando os 

contratos do mercado futuro e de opções, para diferentes razões de hedge e diferentes métricas 

de efetividade. Dentre esses estudos, podemos destacar os de Howard e D’Antonio (1984) e 

Chang e Shanker (1986). Entretanto, estes trabalhos utilizaram uma estrutura de opções, 
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chamada de futuro sintético para comparar a efetividade. O futuro sintético é uma estrutura de 

opções que utiliza a compra de uma call (opção de compra) e a venda de uma put (opção de 

venda) do mesmo preço de exercício (strike) e vencimento, simultaneamente. O desempenho 

do futuro sintético é semelhante a um contrato futuro. Dessa forma, esses estudos não 

exploraram as características intrínsecas de risco e retorno dos contratos de opções. 

Mais tarde, Hsin et al. (1994) desenvolveram um novo modelo teórico, utilizando uma 

nova função objetivo, incorporando não só a variável risco, mas também a variável retorno. 

Com esse modelo, chamado de Média-Variância, Hsin et al. (1994) propôs uma nova medida 

para a efetividade, que mede o retorno total do portfólio protegido e compara com um portfólio 

não protegido. Segundo o autor, uma estratégia pura de minimizar o risco ignora o potencial 

tradeoff entre risco e retorno e, dessa forma, a nova medida de efetividade permite uma melhor 

medição da efetividade envolvendo contratos futuros e de opções. Além do modelo teórico 

desenvolvido, foi realizado um teste empírico, onde mostrou que o resultado da efetividade era 

melhor no hedge utilizando contratos futuros do que as opções. Entretanto, sua comparação 

utilizou também a estrutura de opções de futuro sintético. 

Cabe ressaltar que os estudos empíricos, até então citados, utilizaram uma comparação 

de efetividade medida período a período, ou seja, quando a proteção era realizada de forma 

mensal, comparava-se a estratégia mais efetiva naquele mês e, então, o contrato que mostrasse 

mais períodos, com a melhor efetividade, vencia. Dessa forma, as medidas de efetividade não 

consideravam um resultado acumulado de períodos para definir o vencedor, o que penalizava o 

contrato de opções, uma vez que este possui um custo maior, mas uma possibilidade assimétrica 

de risco-retorno. 

Estudos mais específicos sobre o uso de opções para proteção abordaram essa relação 

de risco-retorno intrínseca do contrato de opções. Para Lien e Tse (2002), devido ao risco de 

perda limitado que as opções proporcionam, é geralmente argumentado que elas seriam 

melhores instrumentos de proteção quando comparadas aos contratos futuros. Já Korsvold 

(1994) demostrou que quando é incorporado um componente de incerteza na posição a vista, 

isto é, riscos de produção (incerteza sobre a produção final) ou recursos contingentes (ações 

judiciais com probabilidade de perda, etc), as opções seriam mais adequadas para a proteção. 

As duas funções objetivo, citadas anteriormente, de mínima variância e média 

variância são apresentadas no Quadro 2: 
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Quadro 2 – Modelos teóricos de mínima e média variância 

Razão de hedge Função objetivo Medida de efetividade

Mínima variância

Média variância

           

        
 

 
               

     
     

      

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Onde,    é o retorno do portfólio protegido,    é o retorno do portfólio desprotegido, 

A é o coeficiente ARA (Absolute risk aversion), enquanto     denota o valor esperado e    () 

a variância da variável independente. 

Em resumo, a função objetivo é utilizada para estimar a razão ótima de hedge, que será 

calculada a partir de um método de solução (mínimos quadrados, método numérico, etc) 

enquanto a medida de efetividade serve para medir se a proteção resultou em melhores 

resultados quando comparada a estratégia de não realizar uma proteção. 

 

Outros tópicos sobre hedge    

Além das funções objetivo diferentes para derivar as razões ótimas de hedge, os 

estudos também diferem em termos da natureza dinâmica do hedge. 

Enquanto alguns estudos assumem que as razões de hedge são constantes no tempo, 

isto é, estáticos e consequentemente estimadas usando uma distribuição de probabilidade 

incondicional. Outros trabalhos, permitem que a razão de hedge mude no tempo, com os 

chamados hedges dinâmicos. Essas razões de hedge dinâmicas são estimadas usando 

distribuição condicional associada a modelos mais complexos como ARCH e GARCH 

(incluindo o GARCH bivariado) (CHEN et al., 2013; LIEN e TSE, 2002). 

Segundo Chen et al. (2013), há ainda uma discussão se as razões ótimas de hedge são 

superiores a uma razão de hedge chamada de “naive”, ou seja, o hedge 1:1 que ocorre quando 

o agente compra a mesma quantidade da posição a vista em derivativos para proteção. A 
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discussão de efetividade ainda pode se estender para diferentes períodos no horizonte de 

proteção utilizados. 

Aparentemente, utilizar a razão ótima de hedge se mostra mais essencial nas situações 

onde é realizado o cross hedge, que ocorre quando o derivativo de proteção utilizado é de um 

ativo diferente, mas com forte correlação, da posição a vista. No hedge clássico, quando o 

derivativo de proteção é referente ao ativo da posição a vista a correlação é muito próxima de 

um, o que limita os ganhos de um modelo mais sofisticado. 

Os estudos mais recentes seguem explorando novas funções objetivo para a razão de 

hedge e analisando empiricamente, em diversos mercados e países do mundo, as efetividades 

de proteção por diversas métricas. Chen et al. (2013) em seu trabalho, abordou 10 funções 

objetivos e 4 medidas de efetividade diferentes, além de diversos métodos de solução, tanto 

analíticos como numéricos para cada modelo teórico de razão ótima de hedge. 

Segundo Lien e Tse (2002), as pesquisas empíricas sobre a razão ótima de hedge se 

beneficiaram dos desenvolvimentos da econometria, que proporcionaram um maior 

conhecimento sobre as propriedades estatísticas das series temporais financeiras. Chen et al. 

(2013) ressalta que o entendimento da teoria econômica financeira e das metodologias 

econométricas são essenciais para pesquisar nessa área. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são abordados os principais conceitos para a realização do estudo de 

caso proposto. Dentre eles, as questões relacionadas a exposição cambial e os instrumentos de 

proteção, uma revisão sobre as principais características das séries temporais a fim de ajudar na 

concepção crítica a respeito da modelagem proposta e por fim uma revisão sobre a teoria dos 

gráficos de controle e a definição do modelo que será aplicado neste trabalho. 

 

3.1 PROTEÇÃO CAMBIAL 

3.1.1 Exposição cambial 

Empresas não financeiras que realizam operações em moeda estrangeira (importação 

e exportação), possuem riscos associados à sua exposição cambial. Segundo Buckley (2004), a 

exposição cambial pode ser classificada em três tipos: exposição de transação, econômica (ou 

operacional) e contábil. 

Para Eiteman et al. (2011), essa exposição ao risco têm impacto direto na rentabilidade, 

no fluxo de caixa e no valor de mercado dessas empresas, que podem se beneficiar ou prejudicar 

a partir da variação cambial. A Quadro 3 a seguir classifica cada tipo de exposição cambial: 

Quadro 3 – Tipos de exposição cambial 

Tipo da exposição Características

Transação

O risco da mudança nos fluxos de caixa já contratados

derivados de recebimentos ou pagamentos denominados

em moeda estrangeira.

Econômica

O risco associado a mudanças no valor presente do fluxo

de caixa operacional de uma empresa, associada a

mudança na competitividade (preços e custos) e no volume

de vendas, a partir do efeito da variação cambial.

Contábil

O risco associado a contabilização de ativos e passivos

denominados em moeda estrangeira e o efeito sobre as

demonstrações financeiras (Balanço e Demonstrativo de

Resultados).  

Fonte: Buckley (2004); Eiteman et al. (2011) 
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Ainda segundo Eiteman et al. (2011), uma das formas das empresas controlarem a 

exposição cambial é através da contratação de proteção. Uma proteção, através de derivativos, 

é dada a partir da aquisição de um contrato, que aumentará (ou diminuirá) seu valor afim de 

compensar uma queda (ou aumento) no valor da exposição cambial inicialmente existente. Em 

tese a proteção elimina as perdas, mas também os ganhos, derivados da exposição cambial. 

Segundo Gitman (2010), o valor presente de uma empresa, de acordo com a teoria 

financeira, se dá pela soma de todos os fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente, através 

de uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto, por sua vez, está associada aos riscos em que 

os fluxos de caixa da empresa estão expostos e o custo de oportunidade. Dentre os riscos para 

o investidor: o não diversificável e o diversificável. 

Dessa forma, a proteção cambial apresenta um resultado efetivo (ganho ou perda 

monetária com a proteção) que influencia diretamente nos fluxos de caixa. Também, modificam 

a variabilidade dos fluxos futuros, reduzindo o risco associado e consequentemente a taxa de 

desconto da empresa. A literatura acadêmica de finanças corporativas, em relação a proteção 

contra os riscos cambiais, aponta argumentos tanto a favor como contra. 

Uma vez que a exposição cambial é tratada como um risco diversificável em muitos 

casos, a necessidade da empresa realizar a proteção cambial diretamente seria minimizada e 

repassada para o investidor, que então poderia diversificar ou proteger o seu portfólio, tomando 

a decisão a partir da visão global de sua carteira para evitar o risco cambial. 

 

3.1.2 Argumentos sobre proteção cambial  

Existem diversos argumentos em relação a proteção cambial, de uma forma que 

mesmo em uma situação muito similar pode-se encontrar tanto opiniões contra como a favor. 

Nesta etapa, a discussão toma um viés mais teórico do que empírico. A seguir serão 

apresentados os principais argumentos. 

 

a) Argumentos contra a proteção cambial pela empresa 

a.1) Os acionistas podem diversificar e eliminar o risco cambial 
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Para Buckley (2004), o risco que realmente importa para o investidor é o não 

diversificável. Se o risco cambial é um risco diversificável e afeta especificamente as empresas 

com operações no exterior, então o investidor pode montar a sua carteira afim de eliminar este 

risco. Dessa forma, o investidor não pagaria nenhum prêmio adicional por essa empresa com 

proteção cambial. De certa maneira, a empresa estaria destruindo valor através dos custos de 

aquisição desses contratos de proteção. 

Para Eiteman et al. (2011), os acionistas são mais capazes de diversificar o risco 

cambial que os administradores das empresas. Se os acionistas não desejam aceitar o risco 

cambial específico, podem diversificar seu portfólio da maneira que satisfaçam suas 

preferências e tolerâncias individuais ao risco. 

Buckley (2004) no entanto argumenta que é preciso que os acionistas tenham plena 

capacidade de operacionalizar uma proteção cambial eficiente e com baixo custo. Algumas 

empresas podem conseguir operacionalizar proteções mais eficientes e mais baratas por 

exemplo, devido ao seu tamanho, quando comparadas a alguns investidores individuais. 

Há ainda algumas operações de proteção que apenas uma empresa pode realizar, como 

por exemplo: empréstimos mútuos, atraso e adiantamento de remessas entre subsidiarias 

estrangeiras, etc. 

 

a.2) Os administradores realizam proteção para beneficio próprio 

Para Eiteman et al. (2011), a administração tem uma maior aversão ao risco do que os 

acionistas e ,dessa forma, podem utilizar a proteção pra benefício próprio, as custas do capital 

dos acionistas. Buckley (2004), aponta que a administração não possui uma diversificação dos 

seus empregos. Dessa forma, eles estão mais interessados na redução do risco, através da 

proteção cambial, principalmente aquele risco que pode botar a empresa em uma situação de 

insolvência. 

Da mesma forma, pode-se argumentar em relação aos acionistas controladores, que 

possuem seu patrimônio concentrado em apenas uma empresa, também apresentam maior 

aversão ao risco que aqueles acionistas altamente diversificados e, dessa maneira, enxergam a 

proteção cambial também como extremamente necessária. 
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Para Eiteman (2011), há ainda o medo dos administradores de que a variação cambial 

tenha influência negativa na contabilidade da empresa, podendo gerar criticas pelo mercado 

financeiro no curto prazo. Mas segundo o mesmo autor, pela hipótese de eficiência de mercado, 

os investidores sabem enxergar além da contabilidade da empresa e, dessa forma, não haveria 

a possibilidade de críticas. 

 

a.3) Os mercados são eficientes 

Eiteman et al. (2011) e Buckley (2004) argumentam, que os administradores não 

possuem a capacidade de se adiantar ao mercado e gerar retorno positivo através da proteção 

cambial. Assim, uma empresa sem proteção teria na média perdas e ganhos que se 

compensariam no longo prazo. 

Para Eiteman et al. (2011) quando os mercados estão em equilíbrio, respeitando as 

condições de paridade, o resultado líquido da proteção é zero. Para Buckley (2004), de acordo 

com o PPC (Paridade do poder de compra), movimentos na taxa de câmbio são compensados 

por mudanças nos níveis de preço (taxa de inflação). Logo, se a teoria do PPC for válida e uma 

empresa possuir receitas ou custos associados a essa moeda estrangeira, quando a taxa de 

câmbio variar, essa diferença será compensada na mesma proporção no preço e custo dos 

produtos. Esse movimento não alteraria as condições de competitividade da empresa, portanto 

não apresentaria um risco cambial a ela. 

 

b) Argumentos a favor da proteção cambial pela empresa 

b.1) Alta variabilidade no fluxo de caixa implica maior probabilidade de falência  

Quanto maior a variabilidade dos fluxos de caixa, maior a probabilidade da empresa 

passar por um estresse financeiro ou, mesmo, ir à falência. Esse risco afeta diretamente o custo 

de financiamento da empresa e sua habilidade de levantar recursos. Dessa forma, o risco de 

falência aproxima os interesses dos gestores dos acionistas diversificados, o que torna 

extremamente necessária a proteção nesses casos. 

 

b.2) Administradores possuem vantagem comparativa aos investidores individuais 
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Segundo Eiteman et al. (2011), os administradores podem conhecer muito melhor os 

riscos cambiais da empresa do que os investidores individuais, a partir das informações internas 

que não são repassadas ao púbico. A proteção também ajuda os administradores a realizarem 

um melhor planejamento interno da empresa, sem se preocupar com as variações futuras no seu 

fluxo de caixa. 

 

b.3) Os mercados não são eficientes 

Ainda de acordo com Buckley (2004), a versão simplificada da teoria do PPC 

apresenta inúmeros problemas e, dessa forma, é um argumento fraco contra a proteção cambial. 

Testes empíricos mostram que o ajuste de preço e taxa de câmbio não é imediato, logo, essa 

relação de paridade funciona muito melhor no longo prazo do que no curto prazo. Se a empresa 

tem um horizonte de planejamento mais curto do que o ajuste do PPC, a empresa estará exposta 

ao risco cambial. Eiteman et al. (2011) ainda argumenta que os mercados podem estar em 

constante desequilíbrio. 

 

Decisões em relação a proteção cambial 

A partir dos pontos de vista levantados (a favor e contra) é possível traçar alternativas 

para as empresas administrarem a sua exposição cambial. De acordo com Eiteman et al.  (2011), 

há quatro alternativas distintas: 

• Seguir sem fazer proteção; 

• Contratar uma proteção no mercado futuro ou a termo; 

• Contratar uma proteção no mercado de opções; 

• Contratar uma proteção no mercado monetário ou swap. 

 

De acordo com Shapiro (2014), os contratos derivativos mais populares são os swaps, 

termos, futuros e opções. Esses instrumentos financeiros recebem o nome de derivativo pois 

têm seu valor, derivado de algum ativo (ações, títulos de renda fixa, moedas, taxas, índices, 

etc). Os derivativos podem ser usados tanto para a gestão do risco cambial (proteção) como 

para tomar posições especulativas no mercado. 
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Para Hull (2012), o objetivo principal do mercado futuro é reduzir o risco de uma 

posição a vista. O hedge perfeito seria aquele que elimina completamente o risco. Hedges 

perfeitos são raros e o estudo de otimização da razão de hedge é a busca por uma estratégia 

próxima da perfeição.  

Uma proteção cambial eficiente, não só do ponto de vista de minimizar os resultados 

adversos, mas também, que apresente um custo mais baixo e até mesmo retornos positivos, se 

mostra bastante interessante para as empresas e consequentemente para os investidores. 

Para o propósito deste trabalho, serão discutidos apenas os derivativos de proteção 

cambial no mercado futuro e de opções, devido a larga utilização desses instrumentos pelas 

empresas e a quantidade de estudos disponíveis os comparando. Cabe ressaltar que as opções 

seriam os instrumentos de proteção com características mais particulares de risco-retorno, 

enquanto o contrato futuro possui um perfil de risco-retorno muito similar aos outros tipos de 

proteção cambial (termo, swap e mercado monetário). 

 Ainda de acordo com Hull (2012), na prática as razões para o hedge não reduzir 

completamente o risco é devido ao risco de base. Esse risco se dá pela diferença entre o preço 

a vista e o preço no mercado futuro. O risco de base só é eliminado no vencimento do contrato 

derivativo, já que neste momento o seu preço converge para o preço a vista. Dessa forma, risco 

de base está associado as estratégias de proteção que não se encerram no vencimento dos 

contratos. 

O agente interessado na proteção cambial precisa decidir algumas variáveis para 

operacionalizar a proteção: 

• Qual derivativo será utilizado? 

• O derivativo é do mesmo ativo ou de um ativo correlacionado (cross hedge)? 

• Qual será a data de abertura e fechamento da operação de proteção? A operação de 

proteção se encerra antes ou exatamente no vencimento do contrato derivativo? 

• Qual será a razão de hedge utilizada? 
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3.1.3 Derivativos cambiais  

De acordo com Hull (2012), a precificação de um contrato futuro ou a termo são bem 

parecidas e podem ser resumidas pelo custo financeiro do carregamento (carry). Esse custo é 

muito comum quando tratamos de operações de arbitragem de taxas de juros entre os países.  

O custo de carregamento é dado pela diferença entre o custo de financiamento de um 

ativo/posição e o rendimento de outro. Se o custo de financiamento é menor do que o 

rendimento, é chamado de custo de carregamento positivo. Caso contrario, custo de 

carregamento negativo. 

Por exemplo, um agente pode tomar um empréstimo de capital em um determinado 

país a 3% a.a e aplicar o dinheiro em um titulo público de outro país a 7% a.a, neste caso houve 

um custo de carregamento positivo. Se a operação fosse inversa, tomando um empréstimo a 7% 

a.a e aplicando a 3% a.a o custo de carregamento teria sido negativo. O retorno final da operação 

leva em conta a variação cambial. 

Quando um operador brasileiro monta uma operação de proteção comprando contrato 

futuro de dólar, é esperado um custo de carregamento negativo, uma vez que esse contrato 

simula uma venda de real para a aquisição futura de dólar (uma moeda com taxas de juros 

menores). No mercado futuro, o custo de carregamento é medido pelo break even da operação 

(preço do contrato futuro – preço a vista do ativo no momento da compra do derivativo)  

No mercado de opções, a precificação do derivativo leva, além do custo de 

carregamento, outras variáveis em consideração. Uma dessas variáveis é a volatilidade, que 

indica um intervalo de expectativa de preço para o ativo objeto. Dessa maneira, o custo de 

carregamento das opções será dado, também pelo break even da operação (strike + preço do 

contrato de opções - preço a vista do ativo no momento da compra do derivativo).  

O custo de carregamento é então dado pelo valor que o agente perde, caso o ativo 

objetivo não altere o seu valor até o vencimento dos contratos. Ou seja, se você realizou uma 

operação de proteção cambial pensando em uma variação da moeda, mas essa não se realizou, 

o valor gasto na proteção é o custo de carregamento associado a essa operação. 

Para Gitman (2010), o contrato de opção, do tipo europeia, é um instrumento que 

confere o direito (não uma obrigação) ao titular do contrato, de comprar ou vender um ativo 

específico, a um determinado preço, em uma data de vencimento previamente estipulada (ou 
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mesmo antes do vencimento para o caso das opções americanas que podem ser exercidas a 

qualquer momento). 

Os dois tipos mais comuns de opções são as de compra (Calls) e as de venda (Puts). 

Para Shapiro (2014); Gitman (2010), as opções oferecem uma importante vantagem, quando 

comparadas ao mercado futuro, pela proteção contra o risco de variações adversas de preço e, 

simultaneamente, a possibilidade de lucro com variações favoráveis de preço, o que 

proporciona a esses contratos uma enorme assimetria de risco e retorno.  

A desvantagem de comprar opções se dá, principalmente, pelo seu maior custo em 

relação aos outros derivativos mais tradicionais. Uma vez que a compra/venda de contrato 

futuro é uma obrigação e a sua precificação incorpora, basicamente, o diferencial de juros entre 

os países de origem das moedas, com eventualmente algum pequeno prêmio de risco. A compra 

de um contrato de opções configura apenas um direito, com risco limitado e por isso sua 

precificação incorpora além do diferencial de juros mais variáveis (como a volatilidade), o que 

aumenta o prêmio cobrado. 

 

Precificação do contrato futuro 

De acordo com Faccini (2011), o preço futuro de um ativo é formado pelo preço à vista 

mais o rendimento que o valor desse ativo proporcionaria se fosse aplicado à uma taxa de juros 

livre de risco. Como normalmente o preço do ativo e as taxas de juros são conhecidas, precificar 

o contrato futuro é aplicar a taxa de juros ao preço de mercado do ativo para encontrar o preço 

justo do contrato futuro. O cálculo do contrato futuro é dado por: 

 𝑭  𝑺 ×  𝟏 + 𝒊 
𝒏

𝟐𝟓𝟐⁄  (1) 

Onde, F é o preço futuro, S o preço à vista, i a taxa de juros livre de risco e n é o 

número de dias úteis até o vencimento do contrato futuro.  

 

No caso do contrato futuro cambial, é levado em consideração não só a taxa de juros 

nacional como também a da moeda estrangeira. Dessa forma, a equação é dada da seguinte 

forma: 
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𝑭  𝑺 [

 𝟏 + 𝒊 

 𝟏 + 𝒇 
]

𝒏
𝟐𝟓𝟐⁄

 
(2) 

Onde, f é a taxa de juros livre de risco do país estrangeiro. Dessa maneira, o termo 

entre colchetes é o diferencial entre os juros doméstico e estrangeiro.  

 

O mercado nem sempre irá precificar perfeitamente esse diferencial de juros. A 

precificação do contrato futuro poderá se distanciar do chamado preço justo, por condições de 

mercado ou mudanças nas expectativas de juros dos agentes, de uma forma que poderá haver 

um prêmio de risco.  

 

Precificação das opções 

De acordo com Faccini (2011), existem alguns modelos de precificação de opções e, 

dentre eles, podemos destacar, como os mais famosos, os modelos: Binomial e Black & 

Scholes. O modelo Black & Scholes utiliza uma hipótese de que o comportamento dos preços 

do ativo objeto das opções segue uma distribuição log-normal (isto é, o logaritmo dos retornos 

dos ativos é uma normal). 

Ainda segundo Faccini (2011), a precificação de uma opção pelo modelo Black & 

Scholes leva em consideração, além da taxa de juros livre de risco, também a volatilidade do 

ativo objeto, o que implicará em uma probabilidade de exercício mais alta nos casos onde a 

volatilidade esperada seja elevada. A formulação de Black & Scholes para precificação das 

opções europeias de compra e venda, de ativos que não pagam dividendos até o vencimento, é 

dada por: 

 𝒄  𝑷.𝑵 𝒅𝟏  𝑬. 𝒆−𝒓.𝒕. 𝑵 𝒅𝟐  (3) 

 𝒗  𝑬. 𝒆−𝒓.𝒕. 𝑵  𝒅𝟐  𝑷.𝑵  𝒅𝟏  (4) 

e, 
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𝒅𝟏  
𝒍𝒏(

𝑷
𝑬) + [𝒓 + (

𝝈𝟐

𝟐 )] 𝒕

𝝈√𝒕
 

(5) 

 𝒅𝟐  𝒅𝟏  𝝈√𝒕 (6) 

Onde,  

𝑐 = prêmio estimado da opção de compra; 

𝑣 = prêmio estimado da opção de venda; 

P = preço à vista do ativo objeto; 

𝑁 𝑑𝑥  = probabilidade acumulada de d1 e d2, cujas distribuições são normais; 

E = preço de exercício do ativo objeto; 

e = 2,718282 (base dos logaritmos naturais); 

r = taxa de juros até o vencimento, expressa anualmente; 

t = número de dias úteis/252; 

ln = logaritmo natural; 

σ = volatilidade (desvio padrão) do ativo objeto. 

 

Tipo de opções 

De acordo com Shapiro (2014), as opções podem ser de três tipos: in-the-money, at-

the-money e out-of-the-money. O Quadro 4 a seguir resume as características de cada tipo de 

opções em relação aos preços dos strikes. 
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Quadro 4 – Tipos de opções em relação ao strike 

Tipos da opção
Strike em relação ao preço a 

vista

Efeito do exercicio 

imediato

In-the-money Strike < Preço a vista Lucro

At-the-money Strike = Preço a vista Indiferente

Out-of-the-money Strike> Preço a vista Perda

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cada opção possui características próprias. Quando a diferença do preço a vista e do 

strike é positiva chamamos de opções in-the-money. Quando a diferença é negativa temos as 

opções out-the-money. Nos casos onde a diferença é igual ou próxima de zero temos as opções 

at-the-money. Cada tipo de opção possui riscos e probabilidades de retorno diferentes e parte 

disso é dado pelo valor intrínseco e extrínseco das opções. Esses valores são definidos conforme 

os exemplos a seguir: 

Exemplo 1: Ativo a vista custa R$10,00, o strike da opção é R$9,00 (in-the-money) e 

o custo da opção é R$1,50, dizemos que a opção tem um valor intrínseco de R$1,00 e um valor 

extrínseco de R$0,50. 

Exemplo 2: O mesmo ativo a vista custando R$10,00, o strike da opção é agora 

R$10,50 e o custo da opção é R$0,60, dizemos que a opção tem um valor intrínseco de R$0,00 

e um valor extrínseco de R$0,60. 

 No exemplo 1, a opção é mais cara (valor de face de R$1,50) e tem uma maior 

probabilidade de exercício. Já no exemplo 2, a opção é mais barata (valor de face de R$0,50) e 

a probabilidade de exercício menor. Essas características aliadas a expectativa de preço para o 

ativo a ser protegido, definem as opções que serão escolhidas pelos agentes de mercado.  

Em alguns casos, pode acontecer de um contrato futuro ou de opção vencer antes do 

fim da janela de proteção desejada pelo operador do hedge. Esse agente, então, precisará rolar 
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a posição para frente, isto é, se desfazer da posição no contrato atual (caso essa ainda tenha 

algum valor) e abri uma nova posição em um contrato com data de vencimento posterior 

(HULL, 2012). 

 

Assimetria de risco-retorno das opções 

Os contratos de opções são conhecidos pelo potencial de risco-retorno assimétrico em 

relação aos contratos futuros. Isso se da pelo potencial limitado de perda que ocorre na proteção 

com opções dado pelo prêmio pago na sua aquisição.  

A Figura 3 exemplifica bem essa assimetria. Quando uma exposição comprada em 

determinado ativo é protegida por um contrato de opções de venda (linha azul) e o preço do 

ativo sobe, o portfólio pode subir ilimitadamente, mas em contrapartida no cenário contrário, 

de queda do ativo, o resultado final é inferior a proteção com futuros. Já na proteção com 

contratos futuros, o resultado final já é conhecido no momento da montagem da proteção, 

apresentado um resultado final igual em qualquer cenário. 
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Figura 3 – Matriz de lucro/prejuízo da proteção com futuro e opções 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2 SÉRIES TEMPORAIS 

3.2.1 Series temporais 

Segundo Ehlers (2007), uma série temporal (ou função amostral) é uma coleção de 

observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. Uma característica importante dessas 

séries é que as observações vizinhas são dependentes, o que torna interessante a modelagem 

desta dependência. Enquanto nos modelos de regressão a ordem das observações é irrelevante 

para a análise, nas séries temporais a ordenação dos dados cronologicamente correta é crucial. 

De acordo com Ehlers (2007) e (Morettin e Toloi (2006),  a série temporal é dita 

contínua quando as observações são feitas continuamente no tempo e discretas quando as 

observações são feitas em tempos específicos e equiespaçados. Além disso, séries contínuas 

podem ser discretizadas, registrando seus valores em certos intervalos de tempo. 

A análise de uma série temporal possui diversos objetivos práticos segundo Morettin 

e Toloi (2006); Ehlers (2007): 

• Descrição: Verificar o comportamento da série, como a existência de tendências, 

variações sazonais, ciclos, outliers, alterações estruturais, etc; 

• Explicação: Usar a variação em uma série para explicar uma variação em outra;  

• Previsão: Tentar prever os valores futuros da série com base em valores passados, 

fornecendo informações para uma consequente tomada de decisão; 

• Controle de processos: Controlar processos estatisticamente (por exemplo: controle de 

qualidade).   

Para Ehlers (2007), dados se séries temporais surgem em vários campos do 

conhecimento. No campo da economia pode ser usada para modelar os preços diários de ações, 

taxa mensal de desemprego, produção industrial, etc. Ainda segundo o autor, ao se analisar uma 

série temporal, a representação gráfica dos dados sequencialmente ao longo do tempo pode 

revelar visualmente os padrões comportamentais importantes já mencionados. Sendo assim, o 

gráfico temporal é o primeiro passo para qualquer análise.    

De acordo com Morettin e Toloi (2006), para séries econômicas e financeiras poderá 

ser necessário aplicar alguma transformação não linear, como a logarítmica. A transformação 

logarítmica é apropriada se o desvio padrão da série for proporcional à média. Outro motivo 
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para efetuar uma transformação é obter uma distribuição para os dados mais simétrica e próxima 

da curva normal. Para estes casos, uma transformação logarítmica (ou alguma outra 

transformação não-linear) pode ser adequada.  

Segundo Morettin e Toloi (2006), a variação relativa de preços (taxa de retorno linear) 

é definida por:  

 
𝑹𝒕  

𝑷𝒕  𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
 

∆𝑷𝒕

𝑷𝒕−𝟏
 

(7) 

Onde, 𝑃𝑡 é o preço do ativo sem distribuição de dividendos no instante t (dia, semana, 

ano, etc) e 𝑃𝑡−  no instante t-1. 

 

Já o retorno composto (ou log-retorno) é definido como sendo a primeira diferença dos 

logaritmos dos preços: 

 
𝒓𝒕  𝒍𝒏

𝑷𝒕

𝑷𝒕−𝟏
 𝒍𝒏 𝟏 + 𝑹𝒕  𝒍𝒏𝑷𝒕  𝒍𝒏𝑷𝒕−𝟏 

(8) 

Para variações pequenas de preço, o retorno linear e o log-retorno serão em geral 

valores muito próximos. 

Segundo Morettin e Toloi (2006), é preferível trabalhar com retornos (ou log-

retornos), que são livres de escala, do que com preços, pois os primeiros possuem propriedades 

estatísticas mais interessantes (como estacionariedade e ergodicidade). Dessa forma, um dos 

objetivos será modelar retornos e diversas classes de modelos podem ser utilizados para esse 

fim, tais como os modelos ARMA, ARCH e GARCH. 

Ainda segundo o autor, muitas séries econômicas e financeiras apresentam 

heteroscedasticidade condicional, ou seja, a variância condicional varia com o tempo. Dessa 

forma, esse tipo de série necessita de modelos específicos para descrever a evolução da 

volatilidade no tempo e a classe dos modelos não lineares (ARCH e GARCH) é normalmente 

a mais adequada para esse fim. 
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Fatos estilizados sobre retornos 

De acordo com Morettin e Toloi (2006), as séries econômicas e financeiras apresentam 

algumas características que são comuns a outras séries temporais, como: 

• Tendências;  

• Sazonalidade; 

• Pontos influentes (atípicos); 

• Heteroscedasticidade condicional; 

• Não-linearidade (responde de forma diferente a choques grandes e pequenos). 

 

Já as séries de retornos financeiros apresentam características peculiares, que muitas 

séries não apresentam. Retornos raramente apresentam tendências ou sazonalidades, com 

exceção, eventualmente, dos movimentos intra-diários (MORETTIN; TOLOI, 2006). Dessa 

forma, os principais fatos estilizados relativos a retornos financeiros são: 

• Retornos são em geral não-auto-correlacionados; 

• Os quadrados dos retornos são auto-correlacionados, apresentando uma correlação de 

defasagem pequena e depois uma queda lenta das demais; 

• Séries de retornos apresentam agrupamentos de volatilidade ao longo do tempo; 

• A distribuição (incondicional) dos retornos apresenta caudas mais pesadas do que uma 

distribuição normal; e a distribuição embora aproximadamente simétrica, é em geral 

leptocúrtica; 

• Algumas séries de retornos são não-lineares. 

 

Para a correta modelagem da série temporal é necessário verificar algumas 

características da série, para isso são utilizados testes estatísticos. Quando possível, mais de um 

teste estatístico pode ser utilizado para cada característica a ser estudada. Na literatura, podem 

ser encontrados diversos testes, mas para este trabalho será adotado apenas um teste para cada 

característica. 

De acordo com Gujarati e Porter (2011), não existe um teste que tenha sido 

considerado sem dúvida alguma o melhor e, por isso, na análise é preciso considerar diversos 

procedimentos de teste para detectar a presença das características procuradas. 
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3.2.2 Normalidade 

Uma das características mais importantes de uma série temporal a ser investigada, é a 

sua distribuição. Segundo Sweeney et al. (2015), a mais importante distribuição de 

probabilidade, para descrever uma variável aleatória contínua, é a distribuição de probabilidade 

normal. Dessa maneira, é necessário analisar se a série temporal estudada atende a essa 

distribuição. 

De acordo com Razali e Wah (2011), a verificação da normalidade de uma série pode 

ser realizada através de um método gráfico, que inclui, por exemplo, a verificação visual do 

histograma e do gráfico quantil-quantil. Outra possibilidade, é a realização de testes estatísticos 

específicos, para detectar a ocorrência dessa característica na série. 

Razali and Wah (2011) comparou diversos testes de normalidade e segundo ele o mais 

poderoso seria o teste de Shapiro e Wilk (1965), seguido pelo teste de Anderson-Darling, 

Lilliefors e Kolmogorov-Smirnov. Todos esses testes, chamados de assintóticos, necessitam de 

uma amostra de tamanho considerável, uma vez que o poder de descrição se torna baixo quando 

se utiliza amostras de tamanho pequeno. 

 

Histograma 

O histograma é o método gráfico, onde a frequência de distribuição é gerada a partir 

da série de dados e tem sua forma comparada, visualmente, com a curva da distribuição normal. 

O histograma pode ser montado com os dados primários da série temporal ou com eles 

transformados, que é o caso da série temporal de retornos ou log-retornos. 

Segundo Sweeney et al. (2015), uma variável aleatória x, segue uma distribuição de 

probabilidade normal, se a distribuição de sua frequência é ilustrada pela curva conhecida pelo 

formato de sino. A função que define essa curva é dada por: 

 
𝒇 𝒙  

𝟏

𝝈√𝟐𝝅
𝒆− 𝒙−𝝁 𝟐/𝟐𝝈𝟐

 
(9) 

Onde, μ é a média, σ é o desvio padrão, π = 3,14159 e a constante   é igual a 2,71828. 
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A distribuição de probabilidade normal pode ser definida para qualquer média e desvio 

padrão. Existe um caso específico, onde a distribuição normal tem média 0 (zero) e desvio 

padrão igual a 1 (um), que é chamada de distribuição normal padrão. 

A Figura 4, apresenta algumas distribuições de probabilidade normal possíveis, 

inclusive a normal padrão: 

 

Figura 4 – Exemplos gráficos de distribuições normais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A distribuição normal é simétrica, ou seja, tem o mesmo formato no lado esquerdo e 

direito ao eixo vertical central, o que define uma probabilidade equivalente de 50% de chance 

para um valor estar acima ou abaixo da média. Pode-se dividir a distribuição em intervalos, 

definidos pelo desvio padrão da distribuição, que possuem a mesma probabilidade de 

ocorrência para cada lado, sendo: 68,3% para um desvio padrão (intervalo de um desvio padrão 

entre esquerda e direita da média); 95,4% para dois desvios padrão; e 99,7% para três desvios 

padrão. 

 

Gráfico Quantil-Quantil 

Outra ferramenta gráfica bastante utilizada é o gráfico quantil-quantil. Segundo 

Morettin e Toloi (2006), neste gráfico são plotados os quantis empíricos dos dados contra os 

quantis da distribuição normal padrão. A reta (linha vermelha) representa a distribuição teórica 

normal, dessa forma, quando são plotados os pontos da distribuição empírica é verificada a sua 

aderência. Caso os pontos se sobreponham perfeitamente a reta, pode-se considerar que a série 

adere a distribuição normal. 

A Figura 5, apresenta uma distribuição que não segue a distribuição normal, como 

pode ser visto com a não aderência total dos pontos a reta, principalmente nas extremidades da 

distribuição. 

 
Figura 5 - Exemplos de um gráfico quantil-quantil 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Teste Shapiro-Wilk 

O teste Shapiro-Wilk, é um teste de normalidade, publicado em 1965 por Samuel S. 

Shapiro e Martin Wilk. Esta estatística realiza um teste para detectar se uma amostra 

  ,   , … ,  𝑛 vem de uma população de distribuição normal. 

A estatística de teste é então definida por: 

 
𝑾  

𝒃𝟐

∑  𝒙 𝒊  �̅� 𝟐𝒏
𝒊=𝟏

 
(10) 

Onde,   𝑖  são os valores da amostra ordenados (     é o menor),  ̅ é a média da 

amostra e a constante b é determinada da seguinte forma: 

 

𝒃  

{
 
 

 
 

∑𝒂𝒏−𝒊+𝟏

𝒏/𝟐

𝒊=𝟏

× (𝒙 𝒏−𝒊+𝟏  𝒙 𝒊 )  𝒔𝒆 𝒏 é 𝒑𝒂𝒓 

∑ 𝒂𝒏−𝒊+𝟏

 𝒏+𝟏 /𝟐

𝒊=𝟏

× (𝒙 𝒏−𝒊+𝟏  𝒙 𝒊 )  𝒔𝒆 𝒏 é 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓 

 

Onde,  𝑛−𝑖+  são constantes geradas pela média, variância e covariância das 

estatísticas de ordem de uma amostra de tamanho n de uma distribuição normal. 

 

O teste de hipótese é definido da seguinte forma: 

𝐻0:    𝑚𝑜𝑠𝑡   𝑝 𝑜𝑣é𝑚 𝑑  𝑢𝑚  𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙 çã𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑑 𝑠𝑡  𝑏𝑢 çã𝑜  𝑜 𝑚 𝑙 

𝐻 :    𝑚𝑜𝑠𝑡    ã𝑜 𝑝 𝑜𝑣é𝑚 𝑑  𝑢𝑚  𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙 çã𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑑 𝑠𝑡  𝑏𝑢 çã𝑜  𝑜 𝑚 𝑙 

O nível de significância do teste (α) é, normalmente, 0,05. Caso p-valor seja menor 

que 0,05, rejeita-se a hipótese nula.  
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3.2.3 Autocorrelação  

Outra característica das séries temporais a ser investigada é a auto correlação. Segundo 

Gujarati e Porter (2011), em séries temporais, as observações sucessivas costumam apresentar 

intercorrelação entre observações sucessivas (dias, semanas e meses), em especial nos 

intervalos curtos de tempo.  

Para as séries de preço de ativos financeiros não é raro observar os preços subindo ou 

caindo, por vários dias seguidos. Para estes casos, a hipótese de ausência de autocorrelação (ou 

correlação serial) que embasa alguns modelos, não é respeitada. 

Ainda segundo Gujarati e Porter (2011), a autocorrelação pode ser tanto positiva 

quanto negativa, embora a maior parte das séries temporais econômicas apresentem 

autocorrelação positiva, ou seja, evoluem pra cima ou pra baixo por longos períodos e não 

apresentam oscilações constantes. 

A autocorrelação serial pode ser de primeira ordem, isto é, quando há correlação 

existente entre uma observação i qualquer e a observação imediatamente anterior (i-1) ou de 

ordem q, quando a correlação é dada entre uma observação i qualquer e a observação anterior 

(i-q). A Figura 6 (série temporal a esquerda e diagrama de dispersão de observações sucessivas 

a direita) é exemplo de uma série com autocorrelação positiva. 

 

Figura 6 – Série temporal com autocorrelação positiva 

Fonte: Gujarati e Porter (2011) com elaboração do autor 

 

A Figura 7 (série temporal a esquerda e diagrama de dispersão de observações 

sucessivas a direita) é exemplo de uma série com autocorrelação negativa. 
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Figura 7 – Série temporal com autocorrelação negativa 

Fonte: Gujarati e Porter (2011) com elaboração do autor 

 

A Figura 8 (série temporal a esquerda e diagrama de dispersão de observações 

sucessivas a direita) é exemplo de uma série com ausência de correlação. 

 

Figura 8 – Série temporal com ausência de autocorrelação 

Fonte: Gujarati e Porter (2011) com elaboração do autor 

 

Além do exame visual para verificação da autocorrelação na série, podemos realizar 

uma série de testes estatísticos apropriados para esta finalidade. O teste mais famoso, para 

detectar autocorrelação serial, é o desenvolvido pelos estatísticos Durbin e Watson (1971), 

conhecido como estatística d, de Durbin-Watson. Há ainda outros testes existentes, como o de 

(Breusch-Godfrey) que não será abordado neste trabalho. 

 

Teste de Durbin-Watson 

O teste de Durbin-Watson é utilizado para detectar a presença de autocorrelação na 

série. Segundo ele, dado um modelo de regressão linear 𝑌𝑡  𝛽0 + 𝛽 𝑋𝑡 + 𝛽 𝑋𝑡 + ⋯+

𝛽𝑘𝑋𝑡𝑘 + 휀𝑡. A estatística de teste é então definida por: 
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𝒅  

∑  𝒆𝒕  𝒆𝒕−𝟏 
𝟐𝒏

𝒕=𝟐

∑ 𝒆𝒕
𝟐𝒏

𝒕=𝟏

 
(11) 

Onde, t é o número de observações e  𝑡 é o valor do resíduo de mínimos quadrados 

associado a observação na t-ésima observação. 

 

O valor de d sempre cai entre 0 e 4, desta forma, o teste de hipótese é definido da 

seguinte forma:  

𝐻0:  𝑑 ≈   ,   𝑠é     𝑝  𝑠  𝑡   𝑢𝑠ê 𝑐   𝑑   𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜   𝑙 çã𝑜 

𝐻 : {
𝑑 ≈ 0 ,   𝑠é     𝑝  𝑠  𝑡   𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜   𝑙 çã𝑜 𝑝𝑜𝑠 𝑡 𝑣  
𝑑 ≈ 4,   𝑠é     𝑝  𝑠  𝑡   𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜   𝑙 çã𝑜 𝑝𝑜𝑠 𝑡 𝑣 

 

O nível de significância do teste (α) é, normalmente, 0,05. Caso p-valor seja menor 

que 0,05, rejeita-se a hipótese nula. 

 

3.2.4 Estacionariedade  

Segundo Morettin e Toloi (2006), uma suposição frequente a respeito das séries 

temporais é a de que elas são estacionárias, ou seja, que elas se desenvolvem no tempo 

aleatoriamente ao redor de uma média constante. Entretanto, a grande maioria das séries, na 

prática, apresentam alguma forma de não-estacionariedade. As séries econômicas e financeiras 

apresentam em geral tendências, que no caso mais simples é dado por uma variação em torno 

de uma reta, com inclinação positiva ou negativa. 

A Figura 9 e Figura 10 são exemplos, respectivamente, de uma série temporal não 

estacionaria e estacionaria.  



54 

 

 

 

Figura 9 – Série temporal não estacionária 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para Morettin e Toloi (2006), como a maioria dos modelos de análise estatística de 

séries temporais supõe estacionariedade, será necessário transformar os dados originais se estes 

não formam uma série estacionária. Uma transformação comum consiste em calcular as 

diferenças sucessivas da série original, até obter uma série estacionária. Em situações normais, 

será suficiente uma ou duas diferenças para tornar a série estacionaria. 

 

Figura 10 – Série temporal estacionária 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para testar a estacionariedade (ou a raiz unitária), além da observação visual, podemos 

utilizar os testes estatísticos desenvolvidos por Dickey e Fuller (1979) conhecidos na literatura 

como teste DF e teste DF Aumentando, que é uma versão mais sofisticada e utilizada quando o 

ruído da série é autocorrelacionado. 

Outros testes, como o Phillips-Perron, KPSS, etc, existem para a mesma finalidade, 

mas não serão abordados neste trabalho. 

 

Teste Dickey-Fuller Aumentado 

O teste ADF é utilizado para verificar a estacionariedade de uma série temporal. 

Segundo essa estatística de teste, dado um modelo de regressão linear: 

 
∆𝒚𝒕  𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒕 + 𝜹𝒚𝒕−𝟏 + ∑𝜶𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

∆𝒚𝒕−𝒊 + 𝝐𝒕 
(12) 

Onde, 𝛽  é o intercepto (ou drift), 𝛽  é o coeficiente de tendência e 𝛿 é o coeficiente 

de presença de raiz unitária e m é o número de defasagens. 

 

O teste de hipótese é então definido da seguinte forma: 

𝐻0: 𝛿  0,   𝑠é    𝑡 𝑚    𝑧 𝑢  𝑡á      ã𝑜 é  𝑠𝑡 𝑐 𝑜 á     
𝐻 : 𝛿 ≠ 0,   𝑠é     ã𝑜 𝑡 𝑚    𝑧 𝑢  𝑡á     é  𝑠𝑡 𝑐 𝑜 á      

O nível de significância do teste (α) é, normalmente, 0,05. Caso p-valor seja menor 

que 0,05, rejeita-se a hipótese nula. 
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3.3 CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS 

3.3.1 Gráficos de controle 

Uma vez compreendida a serie temporal financeira, sendo ainda possível modelá-la, 

busca-se uma ferramenta para monitoramento e auxílio da tomada de decisão. 

Segundo Montgomery (2009), o controle estatístico de processos (CEP) é uma coleção 

poderosa de ferramentas para solução de problemas, com o objetivo de atingir a estabilidade do 

processo e melhorar a confiabilidade através da redução da variabilidade. Para Walpole (2012), 

o objetivo desse conceito é a redução sistemática da variabilidade e o isolamento das fontes de 

problemas na produção. 

Segundo Montgomery (2009), o CEP é composto por sete ferramentas: 

• Histograma ou diagrama de ramo e folhas; 

• Folha de verificação; 

• Gráfico de Pareto; 

• Diagrama de causa-e-efeito; 

• Diagrama de concentração de falhas; 

• Diagrama de dispersão; 

• Gráfico de controle. 

 

Ainda de acordo com Montgomery (2009), dentre essas ferramentas, o gráfico de 

controle desenvolvido por Walter A. Shewhart em 1924, é o mais sofisticado tecnicamente. O 

principal uso dos gráficos de controle de qualidade é no ambiente industrial e o seu principal 

proposito é determinar se a performance de um determinado processo se mantém em níveis 

aceitáveis de qualidade (WALPOLE, 2012). 

Segundo Walpole (2012), é esperado naturalmente que todo processo apresente uma 

variabilidade natural, isto é, uma variabilidade devida essencialmente a fontes aleatórias. 

Também para Montgomery (2009) em qualquer processo, independentemente de como bem 

desenhado ele estiver, uma certa variabilidade natural do processo sempre será esperada. 
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Quando o processo apresenta apenas a variabilidade natural é dito que ele está “sob 

controle” e operando apenas por causas ocasionais de variação. Entretanto, a variabilidade 

também pode surgir de fontes externas, não naturais e não aleatórias, com forte impacto no 

processo (WALPOLE, 2012; MONTGOMERY, 2009). 

Essa variabilidade externa é geralmente maior que a variabilidade natural e aleatória 

do processo. Quando o processo opera sob essas fontes externas de variabilidade é dito que o 

processo está “fora de controle” e operando por causas atribuíveis de variação, ou seja, é 

possível atribuir causas específicas para essa variabilidade (WALPOLE, 2012; 

MONTGOMERY, 2009). 

Segundo Walpole (2012), um processo bem sucedido deve operar sob controle por um 

longo período de tempo, embora possam haver mudanças graduais ou repentinas no estado de 

controle do processo que requeiram atenção. Montgomery (2009) ressalta que nenhum processo 

irá operar estável para sempre, e que causas atribuíveis de variabilidade eventualmente irão 

ocorrer. 

Em resumo, o gráfico de controle é um dispositivo capaz de detectar quando um 

processo opera fora de controle, situação na qual fontes não aleatórias e não naturais de 

variabilidade estarão atuando. Um gráfico de controle típico é apresentado na Figura 11. 
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Figura 11 – Exemplo de gráfico de controle 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com Walpole (2012); Montgomery (2009), os principais elementos do 

gráfico de controle são: 

• Linha média (LM): A linha de centro representa o valor médio esperado do processo 

quando este está operando sob controle. Enquanto os valores amostrais estão se 

distribuindo aleatoriamente em torno desta linha, não há a necessidade de intervenção 

no processo.  

• Limite Superior de Controle (LSC): Representa a linha superior do gráfico de controle, 

sendo o maior valor que um ponto pode atingir com o processo ainda sob controle. 

Valores acima deste limite, sinaliza que há evidências de que o processo está fora de 

controle;  

• Limite Inferior de Controle (LIC): Representa a linha inferior do gráfico de controle, ou 

seja, o menor valor que um ponto pode atingir com o processo ainda sob controle. 

Valores abaixo deste limite, também sinaliza que há evidências de que o processo está 

fora de controle. 

 

Segundo Walpole (2012), o limite de controle é estabelecido a partir do conhecimento 

das propriedades estatísticas da amostra, onde os parâmetros em questão são estimados. 

Montgomery (2009) explica que, enquanto o processo opera sob controle, nenhuma ação de 

intervenção é necessária, entretanto quando o processo sai fora dos limites de controle, uma 

investigação e correção se torna necessária. 

Montgomery (2009) ainda ressalta que mesmo quando todas as observações da 

amostra se apresentem dentro dos limites de controle, há chances de o processo apresentar 

problemas. Isso pode ser detectado caso as observações estejam se comportando de uma 

maneira sistemática ou não aleatória, por exemplo, se em cada 18 de 20 observações estiverem 

acima ou abaixo da linha média, demostrará uma clara não aleatoriedade no processo. 

Outro exemplo de problema na produção, com processo sob controle, acontece quando 

a especificação para um certo produto é mais restrita que os limites de controle estabelecidos. 

Neste caso, mesmo que o processo opere sob controle por um longo período, ele irá gerar peças 

não conformes dada a especificação (WALPOLE, 2012). 
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Dito isto, é necessário ressaltar que o gráfico de controle é uma ferramenta estatística 

e passível de erro. Walpole (2012) ressalta que um processo operando sob controle sinaliza, 

apenas, que a média e variabilidade estão estáveis e que o processo está consistente com sua 

variabilidade natural calculada e delimitada pelos limites de controle. 

Os gráficos de controle podem ser classificados em dois tipos: controle por variáveis 

e controle por atributos. Um gráfico de variáveis tem a característica de medir um processo com 

resultados contínuos, como: peso, diâmetro, espessura, etc. O gráfico de atributos, reflete 

características individuais, como conformidade ou não de um produto (WALPOLE, 2012; 

MONTGOMERY, 2009). 

 

3.3.2 Teste de hipótese 

Para Walpole (2012) e Montgomery (2009), há uma ligação próxima dos gráficos de 

controle com o teste de hipótese. Dessa forma, o entendimento de como funciona o teste é 

importante para entender o funcionamento dos gráficos de controle. 

Para Montgomery (2009), apesar da semelhança do teste de hipótese e gráfico de 

controle existem algumas diferenças importantes. Os gráficos de controle se preocupam em 

detectar o descolamento de um estado de controle estatístico assumido a priori, enquanto que 

os testes possuem o objetivo de buscar validação de determinadas hipóteses de estudo. 

O limite de controle é um parâmetro calculado a partir da probabilidade de se cometer 

um erro de avaliação. O erro acontece quando se conclui que o processo está fora de controle 

quando de fato ele não está. Isto corresponde a probabilidade de cometer um erro do Tipo I, no 

teste de hipótese, com a hipótese nula de que o processo está sob controle. Do outro lado, o erro 

do Tipo II, acontece quando o avaliador não acredita que o processo está fora de controle, 

quando na verdade está (WALPOLE, 2012). 

Para Walpole (2012), da mesma forma que o teste de hipótese, o tamanho amostral é 

um ponto importante para a confecção do gráfico de controle e sua escolha dependerá da 

sensibilidade ou poder de predição do modelo para o estado fora de controle. Claramente, 

quanto maior a amostragem, mais rápida é a detecção de processos fora de controle. 

Ainda segundo Walpole (2012), como a amplitude do limite de controle está 

relacionada a variabilidade do processo e depende em primeiro grau dos dados coletados 



60 

 

 

preliminarmente, uma continua amostragem e estimativa da média e desvio padrão 

amostral, proporcionam uma atualização do modelo que pode melhorar a robustez da 

ferramenta. 

De acordo com Sweeney et al. (2015), ao testarmos hipóteses, iniciamos com a criação 

de uma hipótese inicial a respeito de um certo parâmetro. Essa hipótese inicial é chamada de 

hipótese nula e denotada por 𝐻0. Depois, é definida uma outra hipótese, denominada hipótese 

alternativa, denotada por 𝐻𝑎. O procedimento de teste de hipótese usa dados de uma amostra 

para testar as duas hipóteses antagônicas. 

Todas as aplicações do teste de hipótese envolvem coletar uma amostra e usar os 

resultados, a fim de fornecer evidências para se chegar a uma conclusão. A hipótese nula 

representa uma suposição inicial sobre os parâmetros da população amostral, enquanto que a 

hipótese alternativa é a hipótese de pesquisa. Se os resultados amostrais levarem a conclusão 

que se deve rejeitar 𝐻0, pode-se inferir que há evidências estatísticas de que 𝐻𝑎 é verdadeira. 

Contudo, se os resultados amostrais levarem à conclusão de que 𝐻0 não pode ser rejeitada, os 

pesquisadores não podem concluir que 𝐻𝑎 é verdadeira (SWEENEY et al., 2015). 

Dependendo da situação, o teste de hipótese pode assumir umas das três formas 

possíveis: Duas delas utilizam desigualdades na hipótese nula e uma utiliza uma igualdade na 

hipótese nula: 

𝐻0: 𝜇 ≥ 𝜇0  𝐻0: 𝜇 ≤ 𝜇0  𝐻0: 𝜇  𝜇0 

𝐻𝑎: 𝜇 < 𝜇0  𝐻𝑎: 𝜇 > 𝜇0  𝐻𝑎: 𝜇 ≠ 𝜇0 

Onde, 𝜇0 denota o valor da hipótese nula a ser testado e 𝜇 a valor da média amostral.  

 

Para os testes de hipótese que utilizam uma desigualdade são adotados testes uni 

caudais, para o teste com igualdade na hipótese nula é utilizado um teste bicaudal. 

No caso dos gráficos de controle, o seguinte teste de hipótese é continuamente testado: 

𝐻0: 𝑂 𝑝 𝑜𝑐 𝑠𝑠   𝑠𝑡á 𝑠𝑜𝑏   𝑐𝑜 𝑡 𝑜𝑙  

𝐻𝑎: 𝑂 𝑝 𝑜𝑐 𝑠𝑠𝑜  𝑠𝑡á 𝑓𝑜   𝑑  𝑐𝑜 𝑡 𝑜𝑙  

Quando uma observação da amostra tem a média fora do limite de controle, rejeita-se 

𝐻0 e assume-se que 𝐻𝑎 seja verdadeira. 
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Erros do tipo I e tipo II 

A hipótese nula e alternativa são afirmações excludentes a respeito da população, ou 

seja, ou a hipótese nula é verdadeira ou a hipótese alternativa é verdadeira, mas nunca ambas. 

Infelizmente, as conclusões corretas nem sempre são possíveis, uma vez que os testes de 

hipótese se baseiam em informações amostrais e probabilísticas, há a possibilidade de se 

cometer erros (SWEENEY et al., 2015).  

Existem dois erros possíveis no teste de hipótese, que são apresentados na Tabela 9: 

Tabela 9 – Erro tipo I e tipo II 

verdadeira verdadeira

Aceitar Conclusão correta Erro tipo II

Rejeitar Erro tipo I Conclusão correta
 

Fonte: Montgomery (2009) com elaboração do autor 

 

A probabilidade de se cometer um erro do tipo I é chamado de nível de significância. 

O símbolo α é usado para denotar o nível de significância e a escolha comum para α é 0,05. 

 

Causas prováveis de erros  

Para Montgomery (2009), uma consideração importante no uso do gráfico de controle 

é o tipo de variabilidade exibido pelo processo. Os gráficos de controle desenhados por 

Shewhart são mais efetivos e confiáveis quando os dados do processo sob controle são 

estacionários e não auto correlacionados. Dessa maneira, para o gráfico de controle ser 

aplicado em dados autocorrelacionados seriam necessárias algumas modificações. 

De acordo com Walpole (2012), um gráfico de controle por variáveis é desenhado 

assumindo uma hipótese de distribuição normal sob as observações individuais. No gráfico 

�̅�, se as observações individuais são normais, o gráfico de controle proporciona o correto 

controle sobre a probabilidade de se cometer o erro do Tipo I. Se as observações individuais 
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de �̅� não são normais, �̅� é aproximadamente uma normal e então há apenas um controle 

aproximado da probabilidade de se cometer o erro do Tipo I. 

 

3.3.3 Métodos de amostragem 

Amostragem a partir de uma população infinita e distribuição amostral 

Segundo Sweeney et al. (2015), uma amostra é um subconjunto da população. A razão 

para utilizar uma amostra é realizar uma inferência a respeito da população como um todo. 

Mesmo com algum erro amostral, adotar o método de amostragem apropriado fornece boa 

estimativa dos parâmetros da população. 

Os métodos de amostragem podem ser utilizados para selecionar uma amostra a partir 

de uma população finita ou infinita (gerada a partir de um processo contínuo). Dessa forma, os 

dados obtidos de uma amostra podem ser utilizados para calcular estimativas, por exemplo, da 

média populacional e do desvio padrão populacional (SWEENEY et al., 2015). 

Ainda de acordo com Sweeney et al. (2015), a partir de uma população infinita não é 

possível selecionar uma amostra aleatória simples (adequada para população finita), pois não é 

possível obter uma lista de referência de todos os elementos da população, nesses casos, os 

estatísticos recomendam selecionar o que é chamado de amostra aleatória.  

A amostragem aleatória de tamanho n precisa satisfazer as seguintes condições: 

• Cada elemento deve ser proveniente da mesma população: Para garantir essa 

condição, as observações precisam ser selecionadas aproximadamente no mesmo 

momento; 

• Cada elemento deve ser selecionado independentemente: Essa condição deseja evitar 

o viés de seleção. Para garantir a condição é preciso selecionar a amostra da forma mais 

aleatória possível. 

Segundo Montgomery (2009), um importante fator no desenho do gráfico de controle 

é a seleção do tamanho da amostra, os limites de controle definidos pela medida de variabilidade 

e a frequência de amostragem. Sendo assim, é interessante desenhar o gráfico de controle a 

partir de considerações estatísticas primárias para melhorar o resultado do método, por 
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exemplo, utilizando um tamanho de amostra maior aumenta diretamente a capacidade do 

gráfico de detectar um estado fora de controle.  

 

3.3.4 Gráfico de Shewhart para variáveis  

Segundo Montgomery (2009); WALPOLE (2012), as características de controle são 

convenientemente mostradas como uma medida de tendência central e variabilidade. O gráfico 

�̅� é o mais usado para controle de tendência central, enquanto que o gráfico R (baseado na 

amplitude) ou S (baseado no desvio padrão amostral) são adotados para o controle da 

variabilidade do processo. 

Ainda de acordo com Montgomery (2009) e Walpole (2012), para uma amostra 

normalmente distribuída, com média μ e desvio padrão populacional σ conhecidos, o limite de 

controle é desenhado para resultar em uma pequena probabilidade que uma dada observação de 

um processo sob controle esteja fora dos limites estabelecidos, ou seja, para um determinado 

nível de significância. 

 

Amostras de observações individuais   

De acordo com Montgomery (2009), há os casos onde o tamanho da amostra usado 

para monitorar o processo é    , isto é, a amostra consiste em uma observação individual. 

Nestes casos, há um gráfico de controle específico, que utiliza um intervalo móvel.  

Segundo Montgomery (2009), o intervalo móvel (ou moving range) é calculado a 

partir de duas observações sucessivas: 

 𝑴𝑹𝒊  |𝒙𝒊  𝒙𝒊−𝟏| (13) 

Para m valores individuais, há  𝑚     intervalos e a média aritmética de   𝑖 é 

calculada da seguinte forma: 

 
𝑴𝑹𝒊
̅̅ ̅̅ ̅̅  

∑ |𝒙𝒊  𝒙𝒊−𝟏|
𝒎−𝟏
𝒊=𝟏

𝒎  𝟏
 

(14) 
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A partir dai, novamente dois gráficos de controle são gerados, um para o controle da 

tendência central (gráfico �̅�) e outro para a variabilidade do processo (gráfico MR). O gráfico 

de controle para a tendência central passa a ser dado por: 

 
𝑳𝑴  �̅�                𝑳𝑰𝑪  �̅�   𝑪

𝑴𝑹̅̅ ̅̅ ̅

𝒅𝟐
          𝑳𝑺𝑪  �̅�  + 𝑪

𝑴𝑹̅̅ ̅̅ ̅

𝒅𝟐
 

(15) 

Onde, 𝑑   ,  8 é o valor tabelado no apêndice VI de Montgomery (2009) para um 

MR com duas observações sucessivas e C é uma constante (neste caso, segundo o mesmo 

autor, utiliza-se o valor 3). 

 

O gráfico de controle MR é então calculado com base no intervalo móvel de duas 

observações e é definido como: 

 𝑳𝑴  𝑴𝑹̅̅ ̅̅ ̅               𝑳𝑰𝑪  𝟎          𝑳𝑺𝑪  𝑫𝟒𝑴𝑹̅̅ ̅̅ ̅ (16) 

Onde, 𝐷4  3, 67 é o valor tabelado no apêndice VI de Montgomery (2009) também 

para um MR com duas observações sucessivas. 

 

Segundo Montgomery (2009), a habilidade de um gráfico de controle de Shewhart, para 

medidas individuais, detectar pequenas mudanças na média do processo ou monitorar a Fase II 

é muito baixa. De acordo com Montgomery (2009), os gráficos de controle CUSUM e EWMA 

seriam excelentes alternativas ao gráfico de Shewhart, para o controle das variações 

menores. Além disso, CUSUM e EWMA são mais efetivos para amostras de tamanho n=1 

(observações individuais) e podem ser construídos tanto para média como para a variabilidade 

do processo. 

 

Fase I e II do controle estatístico de processo 

• Fase I: Ocorre quando um conjunto de dados do processo são coletados e analisados 

retroativamente. A partir dai, é definido um gráfico de controle inicial para definir se o 

processo tem estado em controle no período analisado e verificar se limites de controle 
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confiáveis podem ser definidos, para monitorar o processo no futuro. Os pontos fora do 

limite de controle são investigados, procurando por causas atribuíveis. Cada causa 

atribuível identificada, é tratada e excluída do conjunto de dados, a partir dai, um novo 

limite de controle é calculado. Após sucessivas análises, o processo é estabilizado e um 

conjunto mais limpo de dados que representam um processo controlado é obtido para ser 

usado na Fase II. 

• Fase II: Nessa fase é assumido que o processo está razoavelmente estabilizado, uma vez 

que as fontes de variabilidade mais severas foram sistematicamente removidas na Fase I. 

A ênfase nesta fase consiste em monitorar o processo, não em traze-lo para o controle. 

Dessa forma, as causas atribuíveis que ocorrerem na Fase II serão melhor sinalizadas. 

 

Segundo Montgomery (2009), o gráfico de Shewhart é muito mais efetivo na Fase I 

porque são fáceis para construir e interpretar, e também porque são melhores detectando 

mudanças nos parâmetros do processo em magnitude maiores (superiores a 1,5σ). Por causa da 

sensibilidade ruim, em mudanças pequenas no processo, é dito que a performance ARL do 

gráfico de Shewhart é ruim. O Average Run Length (ARL) é uma base válida para avaliar a 

performance do gráfico de controle na Fase II. 

 



66 

 

 

4 METODOLOGIA  

O presente capítulo tem como objetivo explicitar a metodologia aplicada ao trabalho. 

Dessa forma, pode-se compreender melhor o estudo de caso que será realizado, onde e como 

foram obtidos os dados e sobre qual aspecto serão analisados os resultados apresentados. 

 

4.1 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso é utilizado como pano de fundo para a análise de resultados. O caso 

de proteção cambial se dá, a partir da necessidade do importador ou exportador de realizar uma 

proteção cambial para a sua exposição em dólar, a fim de mitigar o risco de flutuação da moeda 

estrangeira. Para o presente estudo serão utilizadas duas situações: 

a) Caso do importador: O importador compra produtos no primeiro dia útil de cada mês e 

paga no primeiro dia útil do mês subsequente (prazo de pagamento aproximado de 30 

dias corridos). Como o importador tem uma obrigação de pagamento, é dito que ele está 

vendido em dólar, ou seja, perde se o dólar valorizar em relação a moeda doméstica. Para 

travar a variação em reais do seu futuro pagamento em dólar, ele pode comprar contrato 

futuro ou opções de compra (CALL) de dólar, ambos com vencimento na data de 

pagamento da sua compra. Como o importador efetuará o pagamento no mês subsequente, 

ele poderá deixar o dinheiro aplicado a uma taxa livre de risco e, dessa forma, terá o custo 

de oportunidade (CDI) a seu favor no período.    

b) Caso do exportador: O exportador vende produtos no primeiro dia útil de cada mês e 

recebe no primeiro dia útil do mês subsequente (prazo de recebimento aproximado de 30 

dias corridos). Como o exportador tem um direito de recebimento, é dito que ele está 

comprado em dólar, ou seja, perde se o dólar desvalorizar em relação a moeda doméstica. 

Para travar a variação em reais do seu futuro recebimento em dólar, ele pode vender 

contrato futuro ou comprar opções de venda (PUT) de dólar, ambos com vencimento na 

data de recebimento da sua venda. Como o exportador receberá o pagamento no mês 

subsequente, ele não terá o recurso para aplicar a uma taxa livre de risco e, dessa forma, 

terá o custo de oportunidade (CDI) contra ele no período.   
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Dessa forma, o estudo analisa a proteção cambial em períodos de 30 dias. Onde o início 

do período de proteção é marcado pela escolha do derivativo (futuro ou opção) pelo 

exportador/importador, sempre com vencimento no primeiro dia útil do mês seguinte. No caso 

do contrato futuro, há apenas uma opção de contrato a cada mês. Enquanto que, para os 

contratos de opções podem ser escolhidos uma série de contratos com strikes diferentes: in the 

money, at the money ou out the money.  

No estudo serão utilizados apenas os contratos at the money, sendo escolhido o 

contrato com o strike mais próximo, do preço a vista do dólar, no momento da aquisição e que 

tenha boa liquidez de negócios. A estratégia de proteção é conhecida como buy and hold, ou 

seja, o agente compra o contrato de proteção e segura ele até o vencimento, sem nenhum tipo 

de rebalanceamento na carteira protegida durante o período de vigência dos contratos. A razão 

de proteção será a naive (1:1), dessa forma, não será preciso estimar uma razão de hedge a partir 

da função objetivo. O foco da análise será em cima da efetividade da proteção. 

 

4.2 DADOS PARA O ESTUDO 

Obtenção da série de preço do dólar 

Para a primeira etapa do estudo, foi obtida a série financeira de preços do câmbio. 

Esses dados podem ser obtidos através de provedores de dados históricos de ativos financeiros 

pagos ou através do site oficial do Banco Central (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018), 

que foi o caso desse estudo. Para a cotação do dólar americano versus o real (USD/BRL) foi 

utilizada a série histórica do dólar Ptax. O dólar Ptax é uma taxa de câmbio de referência, 

calculada diariamente pelo Banco Central. Ela é uma média das taxas praticadas pelas 

instituições, que servem como intermediários (dealers) do Banco Central no mercado aberto. 

A série do dólar Ptax disponibiliza a cotação de fechamento diária, tanto de compra 

como de venda da moeda estrangeira. Dada a altíssima liquidez desse ativo, o spread de 

negociação é muito baixo e não há diferença significante na taxa de compra e venda. Dessa 

forma, o preço de fechamento de compra foi utilizado em todas as análises do trabalho 

(independente da operação ser de compra ou venda da moeda). 

 

Obtenção da série de preços dos derivativos (futuro e opções) 



68 

 

 

As cotações dos contratos derivativos (futuros e opções) de dólar, negociados no 

mercado de capitais, foram obtidas no site da Bolsa de Mercadorias e Futuros brasileira 

(BM&FBOVESPA, 2019), que foi recentemente transformada em B3. O nome da série 

disponibilizada é: ”Mercado de Derivativos - Negócios Realizados em Pregão – Final”. 

Os derivativos cambiais possuem vencimento no primeiro dia útil de cada mês e são 

diferenciados através de uma letra nos seus respectivos códigos de negociação (tickers). A letra, 

inserida no ticker do contrato, remete ao mês de vencimento, ou seja, a sua série de negociação, 

como pode ser visualizado na Tabela 10. 

Tabela 10 – Séries e meses de vencimento dos contratos derivativos 

Futuro CALL PUT

Mês de vencimento Série Série Série

Janeiro F A M

Fevereiro G B N

Março H C O

Abril J D P

Maio K E Q

Junho M F R

Julho N G S

Agosto Q H T

Setembro U I U

Outubro V J V

Novembro X K W

Dezembro Z L X  

Fonte: B3 (2019) com elaboração do autor 

 

Dados para os testes estatísticos  

A série de preços do dólar, utilizada para o estudo das propriedades estatísticas, vai de 

janeiro de 2000 a setembro de 2017 e compreende os preços de fechamento no primeiro dia útil 

de cada mês. Essa série financeira compreende grande parte das observações registradas no 

câmbio brasileiro, após a adoção da política de câmbio flutuante. Uma transformação é 

realizada nesta série para a obtenção dos log-retornos do dólar. 
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Dados para treino e validação do gráfico de controle 

Para o estudo de otimização, dos parâmetros do gráfico de controle, foi utilizada uma 

amostra menor, que vai do período de julho de 2007 a julho de 2017, compreendendo 120 meses 

(ou 10 anos). Neste caso, os 70% valores iniciais da série (período de julho de 2007 a julho de 

2014, ou seja, 82 meses) serão utilizados para treinamento do modelo de otimização e os 30% 

restantes da série (período de agosto de 2014 a julho de 2017, ou seja, 36 meses) serão usados 

para a validação do mesmo. 

 

 

4.3 TESTES ESTATÍSTICOS  

Por se tratar de um ativo financeiro, é preciso observar com maior rigor o 

comportamento da série a ser modelada pelo gráfico de controle. Para isso, será verificado, por 

exemplo, se a mesma possui características, como: distribuição normal, autocorrelação e 

estacionariedade. Alguns desses comportamentos podem ser observados visualmente, outros 

necessitarão ser checados através dos testes de hipóteses específicos de cada teste estatístico 

especificados na seção 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4.  

A análise visual e estatística, da série de preço e retorno, será realizada com o auxílio 

do software aberto R Studio. Os testes estatísticos podem ser realizados através da utilização 

de pacotes específicos cuja a função principal é apresentada no Quadro 5 a seguir. 

Quadro 5 – Testes estatísticos (pacote e função no R) 

Teste Nome Pacote Função

Normalidade Shapiro-Wilk stats v3.5.1 shapiro.test

Autocorrelação Durbin-Watson lmtest v0.9-36 dwtest

Estacionariedade Dickey-Fullen Aumentado tseries adf.test  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os testes serão realizados tanto para a série de preços do dólar como para a série de 

log-retornos, a fim de identificar qual será a melhor série para a realização do estudo. Os testes 

também fornecerão subsídios, com informações e críticas sobre o resultado do estudo. 
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Como foi explicado anteriormente na seção 3.3.2 (tópico Causas prováveis de erros), 

os gráficos de controle de Shewhart assumem uma distribuição normal das observações 

individuais e são mais efetivos e confiáveis quando os dados do processo sob controle são 

estacionários e não-auto correlacionados. Dessa maneira, a verificação dos testes estatísticos 

na série cambial irá apoiar a confiabilidade ou não da utilização do modelo proposto de gráfico 

de controle. 

 

4.4 GRÁFICO DE CONTROLE E OTIMIZAÇÃO 

O gráfico de controle utilizado, neste trabalho, será o de Shewhart, montado para 

variáveis de amostras de observações individuais. O gráfico de controle proposto não sofrerá 

atualização de estimativas de média e desvio padrão, ou seja, será calculada apenas uma 

média e desvio padrão para a amostra de treinamento, que posteriormente será aplicada na 

amostra de validação. 

A estratégia de otimização utilizando o gráfico de controle é simples, quando a variável 

de controle (preço ou retorno) fugir dos limites de controle será emitido um sinal. Como não é 

possível intervir no processo (variação cambial), será realizada uma intervenção no portfólio. 

Dessa maneira, no primeiro dia útil do mês, quando for montada uma nova operação 

de proteção, se o processo for considerado sob controle, ou seja, a variável mais recente estiver 

dentro dos limites, será utilizado o contrato futuro para proteção, dada nossa suspeita de que 

este contrato é mais barato e efetivo nas situações normais de mercado. Se a observação mais 

recente do processo sinalizar que ele está fora de controle, será utilizado o contrato de opções 

para se aproveitar da assimetria que este fornece. 

a) Caso do importador: Nos casos onde o agente de mercado tem uma exposição vendida 

em dólar e a operação de proteção sob controle for a compra de contrato futuro, se a 

variável de controle for acima do limite superior, será alternada a proteção do contrato 

futuro para o contrato de opção de compra (CALL).  

b) Caso do exportador: Nos casos onde o agente de mercado tem uma exposição comprada 

em dólar e a operação de proteção sob controle for a venda de contrato futuro, se a variável 

de controle for abaixo do limite inferior será alternado para um contrato do contrato futuro 

para o contrato de opção de venda (PUT). 
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Para visualizar melhor a estratégia, um exemplo gráfico é apresentado na Figura 12. O 

exportador com exposição comprada em dólar realizaria uma alternância do contrato futuro 

para a opção de venda (PUT) no momento t=14, quando a variável de controle apresentou fuga 

do limite de controle inferior. 
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Figura 12 – Exemplo de variável de controle fora do limite 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A otimização será realizada pelo SOLVER do Excel, com o objetivo de maximizar o 

retorno total acumulado da estratégia de hedge na série de treinamento. 

 

Treino e validação do modelo de otimização 

Caso os parâmetros definidos na etapa de treinamento consigam otimizar 

significativamente a eficiência de proteção na série de validação, o modelo será então validado. 

Caso contrário, não descartada a eficácia do modelo de otimização. 

4.5 MÉTRICA PARA ANÁLISE DA EFETIVIDADE 

Para analisar qual derivativo ou estratégia de proteção apresenta a maior efetividade, 

será calculada a eficiência de proteção definida por Hsin et al. (1994), baseada na diferença de 

retorno do portfolio protegido, em comparação com o não protegido. A forma de avaliar a 
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efetividade é dada pela medida de efetividade da razão de hedge de média variância apresentada 

no Quadro 2. 

Uma vez que a efetividade, segundo Hsin et al. (1994) é medida por: 

 𝒆  𝑹𝒉  𝑹𝒔 (17) 

Onde,  ℎ é o retorno do portfolio protegido e  𝑠 é o retorno do portfolio sem 

proteção. 

A efetividade comparativa da estratégia com futuros e opções será dada por: 

 𝒆𝒄𝒐𝒎𝒑  (𝑹𝒉𝒇𝒖𝒕  𝑹𝒔)  (𝑹𝒉𝒐𝒑𝒄  𝑹𝒔)  𝑹𝒉𝒇𝒖𝒕  𝑹𝒉𝒐𝒑𝒄 (18) 

Onde,  ℎ𝑓𝑢𝑡 é o retorno do portfolio protegido com contratos futuros e  ℎ𝑜𝑝𝑐 é o 

retorno do portfolio protegido com contratos de opções. 

Esse retorno é verificado tanto mensalmente como pela soma acumulativa das 

estratégias de proteção propostas. Dessa forma, a estratégia que obtiver o melhor retorno na 

janela de análise será a mais efetiva. 

  

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 ANÁLISE DA SÉRIE TEMPORAL 

Os testes estatísticos, para a verificação das séries, foram realizados tanto na série 

original como na sua transformada (série de log-retornos). O objetivo é identificar qual seria a 

melhor para utilizar no controle estatístico de processo. 

De fevereiro de 2000 a setembro de 2017 a série financeira do câmbio brasileiro, no 

preço de fechamento do primeiro dia útil de cada mês, com um total de 213 observações é 

apresentado na Figura 13.  
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Figura 13 – Série temporal de preços do USD/BRL 

Fonte: BACEN com elaboração do autor 

 

Visualmente, percebe-se que a série temporal não é estacionaria, dessa maneira uma 

transformação para uma série temporal de log-retornos seria mais adequada, tendo em vista a 

melhora das propriedades estatísticas da série. Já a série dos log-retornos mensal do dólar, 

apresentada na Figura 14, visualmente, aparenta ser estacionaria, com uma média constante ao 

redor de zero e grupamento de volatilidade, como indicado por Morettin e Toloi (2006). Os 

períodos de alta volatilidade aparentam ser mais fortes nos períodos de depreciação cambial 

(alta na série), coincidindo com as épocas em que ocorreram as crises. 
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Figura 14 - Série temporal de preços do USD/BRL 

Fonte: BACEN com elaboração do autor 

 

5.1.1 Normalidade 

Histograma 

A distribuição dos valores nominais da série do câmbio, visualmente, não apresenta 

uma distribuição normal de probabilidade, que pode ser verificada na Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Histograma da série de preços do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Já distribuição do log-retorno da série cambial, é apresentada na Figura 16, com um 

formato da sua distribuição um pouco melhorado, mas ainda longe de poder confirmar uma 

distribuição normal. 

 

Figura 16 - Histograma da série de log-retorno do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico Quantil-Quantil 

Para verificar mais criteriosamente a normalidade das séries, o gráfico Quantil-Quantil 

será utilizado. Este gráfico, apresentado nas Figura 17 e Figura 18, mostrou a mesma situação 

da análise dos histogramas. A distribuição da série de preços e log-retornos não seguiram a reta 

da distribuição normal. A distribuição do log-retorno apresentou uma aderência melhor, 

principalmente na parte inferior da distribuição, enquanto a parte superior apresentou uma 

maior fuga, sinalizando a característica de assimetria positiva nessa distribuição. 
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Figura 17 – Gráfico Q-Q da série de preços do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 18 – Gráfico Q-Q da série de log-retorno do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Teste Shapiro-Wilk 

O teste estatístico Shapiro-Wilk para normalidade, que consiste no seguinte teste de 

hipótese, definido na seção 3.2.2: 

H0: A amostra provém de uma população com distribuição normal 

H : A amostra não provém de uma população com distribuição normal 
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Mais robusto que um teste puramente visual, a estatística de teste indicou o mesmo 

resultado das análises anteriores, para a característica de normalidade. Ambas as séries não 

demonstraram seguir uma distribuição normal (dado que p-valor < 0,05), conforme pode ser 

verificado na Figura 19 para a série de preços e na Figura 20 para a série de log-retorno. 

        Shapiro-Wilk normality test

data:  x

W = 0.92334, p-value = 4.426e-09  

Figura 19 – Teste Shapiro-Wilk na série de preços USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

        Shapiro-Wilk normality test

data:  y

W = 0.95941, p-value = 9.648e-06  

Figura 20 - Teste Shapiro-Wilk na série de log-retorno USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.1.2 Autocorrelação 

O teste Durbin-Watson para autocorrelação, que consiste no seguinte teste de hipótese, 

definido na seção 3.2.3: 

𝐻0: 𝑑      𝑢𝑠ê 𝑐   𝑑   𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜   𝑙 çã𝑜  

𝐻 : {
𝑑  0    𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜   𝑙 çã𝑜 𝑝𝑜𝑠 𝑡 𝑣   
𝑑  4   𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜   𝑙 çã𝑜   𝑔 𝑡 𝑣  

 

 

Analisando a série de preços nominais do dólar em relação a autocorrelação, conforme 

apresentado na Figura 21, temos o p-valor < 0,05, o que indica a presença de autocorrelação na 

série. A estatística de teste Durbin-Watson no valor DW=0,043604 mostra que essa 

autocorrelação é positiva. 
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> dwtest(serie.preço)

Durbin-Watson test

data:  serie.preco

DW = 0.043605, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0  

Figura 21 - Teste Durbin-Watson na série de preços do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A função de autocorrelação da série de preços, apresentado na Figura 22, apresenta o 

gráfico em formato de serra que caracteriza a forte autocorrelação das observações individuais. 

 

Figura 22 – Função de autocorrelação na série de preços do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já na análise da série de log-retornos do dólar, conforme apresentado na Figura 23, o 

p-valor > 0,05 e a estatística de teste Durbin-Watson, com o valor DW=1,9203, mostra que esta 

série apresenta ausência de autocorrelação.  



79 

 

 

> dwtest(serie.retorno)

Durbin-Watson test

data:  serie.retorno

DW = 1.9202, p-value = 0.2563

alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0  

Figura 23 – Teste Durbin-Watson na série de log-retorno do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A função de autocorrelação confirma o teste, apresentando um gráfico com 

autocorrelação normalmente abaixo dos parâmetros de significância (linha tracejada azul) das 

observações individuais como mostra a Figura 24. 

 

Figura 24 - Função de autocorrelação na série de log-retorno do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.1.3 Estacionariedade 

O teste ADF para estacionariedade, que consiste no seguinte teste de hipótese, definido 

na seção 3.2.4: 

𝐻0: 𝛿  0  Tem raiz unitária , é um passeio aleatório  não é estacionária  
𝐻 : 𝛿 ≠ 0  Não tem raiz unitária , não é um passeio aleatório  estacionária  
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Os dados do teste de estacionariedade realizado na série de preços do dólar, gerou o 

resultado apresentado na Figura 25: 

> adf.test(serie.preços)

Augmented Dickey-Fuller Test

data:  serie.preços

Dickey-Fuller = -2.169, Lag order = 5, p-value = 0.5051

alternative hypothesis: stationary  

Figura 25 - Teste de estacionariedade na série de preços do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dado o p-valor maior que o nível de significância do teste de hipótese, em 0.05. A 

hipótese 𝐻0 não é rejeitada e, portanto, a série é dita não estacionaria. 

Para o teste de estacionariedade realizado com a série de log-retorno do dólar, foi 

gerado o resultado apresentado na Figura 26: 

> adf.test(serie.retorno)

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  serie.retorno

Dickey-Fuller = -5.211, Lag order = 5, p-value = 0.01

alternative hypothesis: stationary

Warning message:

In adf.test(serie.retorno) : p-value smaller than printed p-value  

Figura 26 - Teste de estacionariedade na série de log-retorno do USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dado o p-valor menor que o nível de significância do teste de hipótese, em 0.05. A 

hipótese 𝐻0 é rejeitada e, portanto, a série é dita estacionaria.   
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5.1.4 Resumo dos testes estatísticos 

Na análise realizada com os testes estatísticos, ambas as séries não demonstraram um 

padrão de uma distribuição normal. A série de log-retornos teve uma distribuição mais próxima 

de uma normal, não apresentou autocorrelação e se mostrou estacionaria. Esse resultado foi 

bem superior daquele apresentado pela série nominal de preços, que além de não possuir uma 

distribuição normal, apresentou autocorrelação e não estacionariedade.  

Levando todas essas características em consideração, a utilização da série temporal 

dos log-retornos se mostrará muito mais interessante, em termos de características estatísticas, 

para ser utilizada na criação dos gráficos de controle de Shewhart proposto neste estudo. O fato 

dela não possuir uma distribuição normal, irá gerar apenas um controle aproximado de se 

cometer o erro do Tipo I.  

 

5.2 EFETIVIDADE DO HEDGE 

5.2.1 Futuros vs opções 

As operações de proteção cambial foram montadas a partir dos dados apresentados no 

Anexo I, II e III e com base na metodologia proposta. A partir do retorno do portfólio para cada 

derivativo é possível mensurar qual contrato apresentou a maior efetividade comparativamente, 

usando a Equação 18. Os resultados são apresentados na Tabela 12. Na literatura essa 

efetividade é mensurada mensalmente, mas realizamos além dessa, a análise anual e acumulada.  

 

Custo de carregamento: 

O custo de carregamento médio, apresentado na Tabela 11, dos derivativos coincide 

com o que a teoria apresenta. As opções de compra com um custo de 1,67% a.m e de venda 

com 1,14% a.m foram maiores que o apresentado pelo contrato futuro (0,75% a.m).  

Tabela 11 – Custo de carregamento por derivativo 

Futuro Opção (CALL) Opção (PUT)

0,75% 1,67% 1,14%

Custo de carregamento

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O motivo se dá, primordialmente, pela assimetria dos contratos de opções, que acabam 

sendo precificadas com um prêmio maior, devido em grande parte a volatilidade do ativo 

subjacente. 

 

Caso do importador: 

Quando é analisada a efetividade do hedge em número de meses, a estratégia utilizando 

os contratos futuros venceu em 79 meses (aproximadamente 66% das vezes), contra 41 meses 

(aproximadamente 34% das vezes) das opções de compra (CALL). Na análise de número de 

anos da estratégia, a proteção com contratos futuros apresentou comportamento parecido, 

vencendo em 6 anos (60% das vezes), enquanto as opções de compra venceram em apenas 4 

anos (40% das vezes). Os resultados são apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12 – Futuro x Call resultado da efetividade mensal e anual 

Futuro Opção (CALL)

Meses vencedores 79 41

% Meses vencedores 66% 34%

Anos vencedores 6 4

% Anos vencedores 60% 40%

Efetividade (Rh-Rs)

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados do retorno dos portfólios protegidos são apresentados na Tabela 13, para 

cada tipo de contrato utilizado, no formato acumulado e anual. 
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Tabela 13 – Futuro x Call retorno anual e acumulado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando a partir do retorno acumulado, a efetividade das estratégias mudaria de 

figura, sendo a estratégia com opções de compra a vencedora, com 20,6% versus o mercado 

futuro com 14,0%, nos 120 meses analisados. A Figura 27 apresenta o resultado acumulado dos 

portfólios protegidos (com futuros e opções de compra) comparado com o movimento do 

USD/BRL, no mesmo período. 

 

Figura 27 – Resultado acumulado dos portfólios vs USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Futuro Opção (CALL)

Acumulado 10 anos 14,0% 20,6%

Ano 1 6,9% 17,5%

Ano 2 3,9% 0,3%

Ano 3 2,9% -3,7%

Ano 4 1,9% 5,5%

Ano 5 -1,7% -2,4%

Ano 6 0,7% -2,2%

Ano 7 -2,4% 4,5%

Ano 8 -4,7% -9,6%

Ano 9 5,3% 11,4%

Ano 10 1,1% -0,6%

Retorno (Rh)
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Pode-se notar que a rentabilidade acumulada das estratégias varia bastante com a 

tendência de preço verificada no dólar. Quando o dólar sobe, o contrato de opção de compra 

tende a ir bem pior, uma vez que um prêmio mais caro é pago para montar a proteção. Quando 

o dólar cai, o contrato de opções se torna mais efetivo, aproveitando-se da sua assimetria de 

risco-retorno.  

 

Caso do exportador: 

Na análise da efetividade do hedge em número de meses, a estratégia utilizando os 

contratos futuros venceu em 80 meses (aproximadamente 67% das vezes), contra 40 meses 

(aproximadamente 33% das vezes) das opções de venda (PUT). Na análise em número de anos, 

a proteção com contratos futuros apresentou um comportamento similar, vencendo em 6 anos 

(60% das vezes), enquanto as opções de venda venceram em 4 anos (40% das vezes). Os 

resultados são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 – Futuro x Put resultado da efetividade mensal e anual 

Efetividade (Rh-Rs)

Futuro Opção (PUT)

Meses vencedores 80 40

% Meses vencedores 67% 33%

Anos vencedores 6 4

% Anos vencedores 60% 40%  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados do retorno dos portfólios protegidos são apresentados a seguir, na Tabela 

15, para cada tipo de contrato utilizado, no formato acumulado e anual. 
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Tabela 15 – Futuro x Put retorno anual e acumulado 

Futuro Opção (PUT)

Acumulado 10 anos -14,0% -32,3%

Ano 1 -6,9% -16,9%

Ano 2 -3,9% 5,7%

Ano 3 -2,9% -12,1%

Ano 4 -1,9% -16,1%

Ano 5 1,7% 15,9%

Ano 6 -0,7% 2,6%

Ano 7 2,4% -6,7%

Ano 8 4,7% 18,3%

Ano 9 -5,3% -9,6%

Ano 10 -1,1% -13,4%

Retorno (Rh)

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando o retorno acumulado, a efetividade das estratégias permaneceria da mesma 

forma, sendo a estratégia com futuros a vencedora, com -14% versus o mercado de opções de 

venda com -32,3%, nos 120 meses estudados. A Figura 28, apresenta o resultado acumulado 

dos portfólios protegidos (com futuros e opções de venda) comparado com o movimento do 

USD/BRL, neste mesmo período.  
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Figura 28 – Resultado acumulado dos portfólios vs USD/BRL 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Percebe-se que a rentabilidade das estratégias também varia em relação a tendência de 

preço do dólar. Quando o dólar cai, o contrato de opções de venda tente a gerar um resultado 

pior, uma vez que um prêmio maior é pago mensalmente para montar a proteção. Quando o 

dólar sobe, o contrato de opções se torna mais efetivo, aproveitando novamente a sua assimetria 

de risco-retorno.  

 

5.2.2 Estratégia de alternância 

Como verificado na etapa anterior, o contrato futuro de dólar é mais barato que o 

contrato de opção, de uma maneira que ele se torna mais efetivo em um maior número de janelas 

de análise. Dessa forma, a estratégia de alternância vai utilizar o contrato futuro quando o 

processo estiver sob controle, estado onde o processo se encontra na maior parte do tempo. A 

utilização do contrato de opções acontecerá apenas no momento em que o processo sair do 

controle.  

O gráfico de controle com estratégia de otimização, definidas na seção 4.4, serão 

realizados na série de treinamento e posteriormente testadas na série de validação, conforme 

foram definidas na seção 4.2. 

 

Construção do gráfico de controle 

Para estudar a estratégia de alternância de contrato proposta, primeiramente, foi gerado 

um gráfico de controle de Shewhart, para a tendência central (gráfico �̅�), conforme é 

apresentado na  

Figura 29, utilizando a série de treinamento para estimar os parâmetros do gráfico 

controle. O gráfico de variabilidade (gráfico R) não foi gerado. 

Os parâmetros para construção do gráfico foram aqueles apresentados na seção 3.3.4 

(equação 13, 14 e 15), com C igual a 3 e 𝑑  igual a 1,128, que geraram um gráfico de controle 

com os seguintes parâmetros:  

𝐿   ̅  0,  %  

𝐿𝐼𝐶   ̅   𝐶
  ̅̅ ̅̅̅

𝑑 
 0,  %  3

4,56%

 ,  8
    ,90% 
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𝐿𝑆𝐶   ̅  + 𝐶
  ̅̅ ̅̅̅

𝑑 
 0,  % + 3

4,56%

 ,  8
 +  ,33% 
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Figura 29 – Gráfixo Xbarra da série de treinamento 

Fonte: Elaborado pelo auto 

 

A partir da construção do gráfico de controle, foi possível observar que poucas 

observações saíram de dentro dos limites de controle. E o contrário do que ocorre normalmente 

na Fase I essas observações, fora dos limites de controle, não foram alvo de investigação para 

causas atribuíveis.  

O gráfico de controle para monitorar o restante da série temporal do dólar, a série de 

validação, não sinalizou nenhuma observação fora dos limites de controle, como mostra a 

Figura 30. 
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Figura 30 – Gráfico Xbarra na série de validação 

Fonte: Elaborado pelo auto 

 

Inicialmente, a partir desses gráficos de controle gerados, não pareceu interessante 

realizar uma estratégia de alternância do contrato de proteção cambial, uma vez que nenhuma 

observação na série de validação operou fora dos limites de controle. Essa constatação 

corrobora a afirmação de Montgomery (2009), de que o gráfico de controle de Shewhart é ruim 

para detectar pequenas mudanças na média, o que parece ser o caso da série de retorno do dólar. 

Dessa forma, foi elaborado um novo gráfico, onde a constante C (antes definida como 

3) sofre um processo de otimização. A otimização será realizada com o objetivo de maximizar 

o retorno total da estratégia na série de treinamento alternando, da mesma forma, o contrato 

futuro para um contrato de opção, sempre que a observação fugir dos limites de controle.  

 

Caso do importador estratégia otimizada: 

O parâmetro gerado para o caso do importador, no processo de otimização, foi a 

constante C igual a 0,37 e o gráfico de controle ficou da seguinte maneira: 

𝐿   ̅  0,  %  

𝐿𝐼𝐶   ̅   𝐶
  ̅̅ ̅̅̅

𝑑 
 0,  %  0,37 ∗

4,56%

 ,  8
   , 8% 
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𝐿𝑆𝐶   ̅  + 𝐶
  ̅̅ ̅̅̅

𝑑 
 0,  % + 0,37 ∗

4,56%

 ,  8
 + ,7 % 

 

O processo de otimização gerou um limite de controle mais estreito, de modo que, 

diversas observações apresentaram fuga do limite de controle na série de treinamento. O limite 

importante para o caso do importador, o limite superior, onde haverá a alternância do contrato 

futuro para o contrato de opções de compra é apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 - Gráfixo Xbarra otimizado da série de treinamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a estratégia de otimização, a análise da efetividade do hedge em número de meses 

e anos ainda mostrou a superioridade da estratégia utilizando apenas os contratos futuros. Os 

resultados são apresentados na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Futuro x Call x Otimização resultado de efetividade (série treinamento) 

Futuro Opção (CALL) Otimização

Meses vencedores 51 33 50

% Meses vencedores 61% 39% 60%

Anos vencedores 3 3 3

% Anos vencedores 43% 43% 43%

Efetividade (Rh-Rs)

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já o resultado do retorno do portfólio, como resultado da própria otimização, já era 

esperado a superação das estratégias puramente com contratos futuros e opções, uma vez que 

os limites de controle foram estabelecidos com esta finalidade. O retorno acumulado e anual 

também está apresentado na Tabela 17. 

Tabela 17 – Futuro x Call x Otimização retorno anual e acumulado (série treinamento) 

Futuro Opção (CALL) Otimização

Retorno acumulado 12,2% 19,4% 26,0%

Ano 1 6,9% 17,5% 15,5%

Ano 2 3,9% 0,3% -1,5%

Ano 3 2,9% -3,7% 4,6%

Ano 4 1,9% 5,5% 1,9%

Ano 5 -1,7% -2,4% 3,1%

Ano 6 0,7% -2,2% -0,3%

Ano 7 -2,4% 4,5% 2,7%

Retorno (Rh)

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O resultado acumulado dos portfólios é apresentado na Figura 32. O USD/BRL 

apresentou um comportamento mais lateral nesta janela de análise, mesmo assim a estratégia 

com opções de compra apresentou um resultado acumulado melhor do que utilizando os futuros.  
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Figura 32 – Resultado acumulado dos portfólios vs USD/BRL (série treinamento) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico de controle na série de validação, desenhado a partir dos parâmetros 

otimizados no treinamento, também apresentou diversas observações fora do limite de controle 

superior.  
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Figura 33 - Gráfixo Xbarra otimizado na série de validação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Analisando a efetividade do hedge, em número de meses e ano, na série de validação, 

a estratégia com futuros se mostrou ainda melhor do que utilizando puramente as opções de 

compra, devido a tendência mais acentuada do ativo USD/BRL. Da mesma maneira a 

otimização não mostrou resultados melhores por essa métrica. Os resultados são apresentados 

na Tabela 18. 

Tabela 18 – Futuro x Call x Otimização resultado de efetividade (série validação) 

Futuro Opção (CALL) Otimização

Meses vencedores 28 8 22

% Meses vencedores 78% 22% 61%

Anos vencedores 1 1 1

% Anos vencedores 33% 33% 33%

Efetividade (Rh-Rs)

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já o resultado do retorno acumulado total do portfólio, com a estratégia de otimização, 

na série de validação também superou as estratégias puramente com contrato futuro e opções, 

como pode ser verificado na Tabela 19. Esse resultado valida os parâmetros encontrados na 

primeira anterior de treinamento.  

Tabela 19 – Futuro x Call x Otimização retorno anual e acumulado (série validação) 

Futuro Opção (CALL) Otimização

Retorno acumulado 1,8% 1,2% 7,6%

Ano 1 -5,0% -10,7% -9,3%

Ano 2 5,7% 12,0% 12,0%

Ano 3 0,9% -0,1% 5,0%

Retorno (Rh)

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico comparativo do retorno acumulado das estratégias é apresentado na Figura 

34. A estratégia de otimização conseguiu capturar bem o momento de utilização adequada dos 

contratos de opções e se favoreceu da tendência de queda apresentada no final do ano de 2015. 
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Figura 34 – Resultado acumulado dos portfólios vs USD/BRL (série validação) 

Fonte: Elaborado 

 

Caso do exportador estratégia otimizada: 

O parâmetro gerado para o caso do exportador, no processo de otimização, foi a 

constante C igual 3 e o gráfico de controle ficou da seguinte maneira:  

𝐿   ̅  0,  %  

𝐿𝐼𝐶   ̅   𝐶
  ̅̅ ̅̅̅

𝑑 
 0,  %  3

4,56%

 ,  8
    ,90% 

𝐿𝑆𝐶   ̅  + 𝐶
  ̅̅ ̅̅̅

𝑑 
 0,  % + 3

4,56%

 ,  8
 +  ,33% 

 

Assim, o gráfico de controle otimizado ficou igual ao gráfico sem otimização da série 

de treinamento, apresentado na Figura 29 anteriormente, e sem observações fora do limite de 

controle inferior. Dessa maneira, as opções de venda não foram utilizadas em nenhum momento 

e a efetividade e o retorno da estratégia de alternância se mantiveram igual ao resultado de uma 

estratégia de hedge utilizando apenas os contratos futuros. 
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6 CONCLUSÃO  

Foi realizada uma análise de efetividade, com base nos retornos dos portfolios 

protegidos, para entender quando as alternativas de proteção cambial avaliadas (futuros e 

opções) se mostravam mais interessantes de serem utilizadas. O resultado da efetividade 

confirmou resultados obtidos em estudos de outros países. Os contratos futuros foram mais 

efetivos que as opções. Entretanto, essa efetividade medida como número de janelas vencedoras 

sinalizou uma divergência com o retorno total acumulado da proteção com opções de compra.     

A partir da confirmação da efetividade superior do contrato futuro e do maior potencial 

de retorno da estratégia com opções, buscou-se criar uma ferramenta quantitativa para auxiliar 

a tomada de decisão em relação a proteção cambial. Nesse contexto, estatísticas de teste foram 

utilizadas para entender a série cambial (preços e log-retornos), com o objetivo de decidir qual 

série seria utilizada para aplicação do método de controle estatístico de processo.  

A série escolhida, de log-retornos, devido a suas melhores propriedades estatísticas 

foram então monitoradas por um gráfico de controle de Shewhart. Os limites de controle 

estabelecidos serviram para sinalizar o momento adequado de alternância entre contrato futuros 

e opções de dólar. Posteriormente, com base no fraco potencial do gráfico de controle original, 

foram testados limites intermediários de controle (warning limits). Esses limites intermediários, 

foram gerados a partir de uma otimização que buscou maximizar o retorno total do portfolio 

em uma série de treinamento definida.  

Os limites intermediários de controle foram bem-sucedidos na utilização das opções 

de compra (caso do importador) quando a variável monitorada se apresentava fora dos limites. 

Isto é, também houve a maximização do retorno na série de validação. Já no caso das opções 

de venda (caso do exportador), não foi gerado um resultado otimizado para a série de 

treinamento, de modo que não foi possível replicar os parâmetros na série de validação. O 

motivo para o segundo caso não ter resultado em uma otimização pode ser motivo de uma 

investigação específica. 

O assunto abordado neste trabalho é amplo, de modo que surgem diversas 

possibilidades para novos estudos. Há a possibilidade de melhorar o gráfico de controle com 

base em técnicas especificas para séries financeiras, utilizando modelos ARIMA, ARCH e 

GARCH, por exemplo. Também é possível testar outros tipos de gráficos de controle, como o 

CUSUM e EWMA, que seriam mais indicados para detectar variações menores nas séries. 
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Anexo I – Derivativos utilizados no mercado futuro 

 Contratos futuros 

USD/BRL 
Data da 

geração do 
arquivo 

Série (opc)/ 
Vencimento(fut) 

Data de 
vencimento 

(fut/opç) 

Cotação de 
fechamento 

do dia 

1,88 20070801 U07 20070903 1900000 

1,95 20070903 V07 20071001 1958500 

1,82 20071001 X07 20071101 1815500 

1,75 20071101 Z07 20071203 1753500 

1,79 20071203 F08 20080102 1794000 

1,77 20080102 G08 20080201 1779000 

1,74 20080201 H08 20080303 1753000 

1,68 20080303 J08 20080401 1679000 

1,75 20080401 K08 20080502 1755000 

1,65 20080502 M08 20080602 1661000 

1,63 20080602 N08 20080701 1636500 

1,61 20080701 Q08 20080801 1610500 

1,56 20080801 U08 20080901 1573500 

1,64 20080901 V08 20081001 1659500 

1,92 20081001 X08 20081103 1931000 

2,18 20081103 Z08 20081201 2195000 

2,36 20081201 F09 20090102 2367000 

2,33 20090102 G09 20090202 2339000 

2,35 20090202 H09 20090302 2335000 

2,41 20090302 J09 20090401 2473500 

2,29 20090401 K09 20090504 2288000 

2,14 20090504 M09 20090601 2130000 

1,94 20090601 N09 20090701 1965500 

1,93 20090701 Q09 20090803 1944000 

1,84 20090803 U09 20090901 1836500 

1,88 20090901 V09 20091001 1922000 

1,78 20091001 X09 20091103 1795000 

1,76 20091103 Z09 20091201 1754500 

1,73 20091201 F10 20100104 1730500 

1,72 20100104 G10 20100201 1730000 

1,88 20100201 H10 20100301 1855500 

1,80 20100301 J10 20100401 1810000 

1,77 20100401 K10 20100503 1775500 

1,73 20100503 M10 20100601 1738000 

1,82 20100601 N10 20100701 1860000 

1,80 20100701 Q10 20100802 1801000 

1,75 20100802 U10 20100901 1764000 

1,74 20100901 V10 20101001 1757000 

1,68 20101001 X10 20101101 1700000 
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1,70 20101101 Z10 20101201 1714500 

1,70 20101201 F11 20110103 1717000 

1,65 20110103 G11 20110201 1658000 

1,66 20110201 H11 20110301 1676000 

1,66 20110301 J11 20110401 1672500 

1,62 20110401 K11 20110502 1615500 

1,57 20110502 M11 20110601 1593000 

1,59 20110601 N11 20110701 1604000 

1,56 20110701 Q11 20110801 1567000 

1,55 20110801 U11 20110901 1579500 

1,60 20110901 V11 20111003 1630000 

1,88 20111003 X11 20111101 1906000 

1,75 20111101 Z11 20111201 1758000 

1,79 20111201 F12 20120102 1813000 

1,87 20120102 G12 20120201 1884500 

1,74 20120201 H12 20120301 1747000 

1,71 20120301 J12 20120402 1727000 

1,83 20120402 K12 20120502 1845000 

1,91 20120502 M12 20120601 1936000 

2,03 20120601 N12 20120702 2050500 

1,99 20120702 Q12 20120801 1996000 

2,04 20120801 U12 20120903 2057000 

2,03 20120903 V12 20121001 2041500 

2,03 20121001 X12 20121101 2036500 

2,03 20121101 Z12 20121203 2039000 

2,11 20121203 F13 20130102 2132000 

2,04 20130102 G13 20130201 2054500 

1,98 20130201 H13 20130301 1995000 

1,98 20130301 J13 20130401 1988500 

2,02 20130401 K13 20130502 2029500 

2,01 20130502 M13 20130603 2019500 

2,13 20130603 N13 20130701 2136000 

2,23 20130701 Q13 20130801 2243500 

2,29 20130801 U13 20130902 2319000 

2,36 20130902 V13 20131001 2392500 

2,21 20131001 X13 20131101 2233000 

2,25 20131101 Z13 20131202 2267000 

2,34 20131202 F14 20140102 2370000 

2,40 20140102 G14 20140203 2405500 

2,41 20140203 H14 20140305 2458000 

2,32 20140305 J14 20140401 2334500 

2,26 20140401 K14 20140502 2278500 

2,22 20140502 M14 20140602 2238500 

2,26 20140602 N14 20140701 2294000 

2,20 20140701 Q14 20140801 2221000 
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2,26 20140801 U14 20140901 2275500 

2,24 20140901 V14 20141001 2264000 

2,46 20141001 X14 20141103 2502000 

2,48 20141103 Z14 20141201 2515500 

2,56 20141201 F15 20150102 2581000 

2,69 20150102 G15 20150202 2718000 

2,69 20150202 H15 20150302 2746000 

2,86 20150302 J15 20150401 2923500 

3,15 20150401 K15 20150504 3193000 

3,07 20150504 M15 20150601 3119500 

3,18 20150601 N15 20150701 3201000 

3,12 20150701 Q15 20150803 3183500 

3,44 20150803 U15 20150901 3484000 

3,67 20150901 V15 20151001 3734000 

3,98 20151001 X15 20151103 4047500 

3,81 20151103 Z15 20151201 3801000 

3,87 20151201 F16 20160104 3893000 

4,04 20160104 G16 20160201 4073500 

4,00 20160201 H16 20160301 3996500 

3,99 20160301 J16 20160401 3959000 

3,58 20160401 K16 20160502 3584000 

3,50 20160502 M16 20160601 3533000 

3,61 20160601 N16 20160701 3638000 

3,23 20160701 Q16 20160801 3264500 

3,27 20160801 U16 20160901 3298000 

3,25 20160901 V16 20161003 3286000 

3,23 20161003 X16 20161101 3237500 

3,20 20161101 Z16 20161201 3263500 

3,44 20161201 F17 20170102 3498500 

3,27 20170102 G17 20170201 3314500 

3,15 20170201 H17 20170301 3150000 

3,10 20170301 J17 20170403 3117500 

3,12 20170403 K17 20170502 3134000 

3,17 20170502 M17 20170601 3176500 

3,23 20170601 N17 20170703 3273500 

3,30 20170703 Q17 20170801 3321000 

3,12 20170801 U17 20170901 3145000 
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Anexo II – Derivativos utilizados no mercado de opções (CALLs) 

 Contratos de opções (CALL) 

USD/BRL 
Data da 

geração do 
arquivo 

Série (opc)/ 
Vencimento(fut) 

Data de 
vencimento 

(fut/opç) 

Preço de 
exercício 

(opç) 

Cotação de 
fechamento 

do dia 

1,88 20070801 U78G 20070903 1875000 41500 

1,95 20070903 V78D 20071001 1950000 42000 

1,82 20071001 X78C 20071101 1800000 38520 

1,75 20071101 Z78J 20071203 1700000 60000 

1,79 20071203 F88S 20080102 1775000 36770 

1,77 20080102 G88D 20080201 1750000 42800 

1,74 20080201 H88G 20080303 1725000 42400 

1,68 20080303 J88H 20080401 1650000 40000 

1,75 20080401 K889 20080502 1750000 32000 

1,65 20080502 M88C 20080602 1650000 28000 

1,63 20080602 N888 20080701 1600000 51000 

1,61 20080701 Q88C 20080801 1600000 26630 

1,56 20080801 U88F 20080901 1550000 25500 

1,64 20080901 V88K 20081001 1625000 40700 

1,92 20081001 X881 20081103 1900000 78000 

2,18 20081103 Z88W 20081201 2150000 99500 

2,36 20081201 F98S 20090102 2350000 118993 

2,33 20090102 G98G 20090202 2300000 109600 

2,35 20090202 H98F 20090302 2300000 87600 

2,41 20090302 J98H 20090401 2400000 104200 

2,29 20090401 K981 20090504 2200000 117700 

2,14 20090504 M987 20090601 2100000 70000 

1,94 20090601 N988 20090701 1900000 77000 

1,93 20090701 Q992 20090803 1850000 102550 

1,84 20090803 U995 20090901 1875000 24650 

1,88 20090901 V98Z 20091001 1750000 171730 

1,78 20091001 X98Y 20091103 1775000 36800 

1,76 20091103 Z98V 20091201 1700000 67000 

1,73 20091201 FB96 20100104 1725000 42500 

1,72 20100104 GB8K 20100201 1700000 46000 

1,88 20100201 HB8T 20100301 1875000 31900 

1,80 20100301 JB8Y 20100401 1775000 54000 

1,77 20100401 KB8T 20100503 1775000 32000 

1,73 20100503 MB8P 20100601 1725000 33500 

1,82 20100601 NB87 20100701 1800000 54000 

1,80 20100701 QB8S 20100802 1775000 52000 

1,75 20100802 UB8H 20100901 1600000 161000 

1,74 20100901 VB8V 20101001 1725000 36200 

1,68 20101001 XB8S 20101101 1675000 27000 
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1,70 20101101 ZB87 20101201 1700000 33280 

1,70 20101201 FC8K 20110103 1700000 32000 

1,65 20110103 GC8D 20110201 1650000 23500 

1,66 20110201 HC80 20110301 1650000 30500 

1,66 20110301 JC8B 20110401 1600000 73000 

1,62 20110401 KC91 20110502 1550000 71000 

1,57 20110502 MC92 20110601 1425000 149380 

1,59 20110601 NC8Y 20110701 1575000 35600 

1,56 20110701 QC8N 20110801 1575000 12000 

1,55 20110801 UC8L 20110901 1575000 21500 

1,60 20110901 VC8P 20111003 1575000 57312 

1,88 20111003 XC8X 20111101 1825000 113000 

1,75 20111101 ZC83 20111201 1750000 49000 

1,79 20111201 FD8M 20120102 1500000 309154 

1,87 20120102 GD86 20120201 1800000 89100 

1,74 20120201 HD82 20120301 1700000 53000 

1,71 20120301 JD86 20120402 1650000 76000 

1,83 20120402 KD8Q 20120502 1825000 32000 

1,91 20120502 MD8J 20120601 1900000 48000 

2,03 20120601 ND92 20120702 2025000 53000 

1,99 20120702 QD88 20120801 2000000 33400 

2,04 20120801 UD8W 20120903 2025000 46000 

2,03 20120903 VD8F 20121001 1950000 92000 

2,03 20121001 XD90 20121101 2025000 23000 

2,03 20121101 ZD8Z 20121203 2025000 21000 

2,11 20121203 FF8L 20130102 2100000 43000 

2,04 20130102 GF81 20130201 2000000 56400 

1,98 20130201 HF8S 20130301 1975000 23000 

1,98 20130301 JF8Q 20130401 1975000 26500 

2,02 20130401 KF81 20130502 2000000 35500 

2,01 20130502 MF82 20130603 2000000 32000 

2,13 20130603 NF95 20130701 2125000 35000 

2,23 20130701 QF8W 20130801 2225000 52900 

2,29 20130801 UF90 20130902 2275000 59000 

2,36 20130902 VF88 20131001 2350000 63000 

2,21 20131001 XF8B 20131101 2200000 61150 

2,25 20131101 ZF9C 20131202 2225000 59700 

2,34 20131202 FG9L 20140102 2325000 61000 

2,40 20140102 GG8P 20140203 2350000 74800 

2,41 20140203 HG8B 20140305 2400000 47000 

2,32 20140305 JG80 20140401 2300000 45750 

2,26 20140401 KG8P 20140502 2250000 46907 

2,22 20140502 MG90 20140602 2025000 221000 

2,26 20140602 NG87 20140701 2250000 42600 

2,20 20140701 QG94 20140801 2225000 22150 



103 

 

 

2,26 20140801 UG8K 20140901 2250000 45333 

2,24 20140901 VG8Z 20141001 2225000 47500 

2,46 20141001 XG8G 20141103 2450000 83500 

2,48 20141103 ZG94 20141201 2425000 104950 

2,56 20141201 FH8L 20150102 2550000 53500 

2,69 20150102 GH94 20150202 2675000 68000 

2,69 20150202 HH86 20150302 2600000 130000 

2,86 20150302 JH8M 20150401 2850000 77000 

3,15 20150401 KHB0 20150504 3150000 112000 

3,07 20150504 MH8X 20150601 3050000 99250 

3,18 20150601 NHB9 20150701 3175000 92000 

3,12 20150701 QH8H 20150803 3100000 84500 

3,44 20150803 UH8N 20150901 3400000 120000 

3,67 20150901 VHB4 20151001 3650000 123000 

3,98 20151001 XH90 20151103 3650000 388500 

3,81 20151103 ZH8T 20151201 3800000 92000 

3,87 20151201 FJ8Y 20160104 3800000 146200 

4,04 20160104 GJ94 20160201 4000000 158000 

4,00 20160201 HJ95 20160301 4050000 64500 

3,99 20160301 JJ8V 20160401 3950000 98000 

3,58 20160401 KJ80 20160502 3100000 500000 

3,50 20160502 MJ82 20160601 3400000 143000 

3,61 20160601 NJ89 20160701 3600000 95000 

3,23 20160701 QJ9G 20160801 3200000 95000 

3,27 20160801 UJCD 20160901 3250000 73000 

3,25 20160901 VJ99 20161003 3200000 95000 

3,23 20161003 XJ90 20161101 3200000 86000 

3,20 20161101 ZJ94 20161201 3200000 96000 

3,44 20161201 FK8G 20170102 3400000 124000 

3,27 20170102 GK90 20170201 3000000 300000 

3,15 20170201 HK95 20170301 3100000 88000 

3,10 20170301 JK9K 20170403 3050000 93000 

3,12 20170403 KK98 20170502 3100000 60000 

3,17 20170502 MK8W 20170601 3150000 72000 

3,23 20170601 NKBH 20170703 3225000 70500 

3,30 20170703 QK99 20170801 3225000 105000 

3,12 20170801 UK83 20170901 3100000 60000 
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Anexo III – Derivativos utilizados no mercado de opções (PUTs) 

 Contratos de opções (PUT) 

USD/BRL 
Data da 

geração do 
arquivo 

Série (opc)/ 
Vencimento(fut) 

Data de 
vencimento 

(fut/opç) 

Preço de 
exercício 

(opç) 

Cotação de 
fechamento 

do dia 

1,88 20070801 U7D9 20070903 1900000 36302 

1,95 20070903 V7DF 20071001 2000000 63900 

1,82 20071001 X7DL 20071101 1825000 34840 

1,75 20071101 Z7DK 20071203 1750000 27500 

1,79 20071203 F8DL 20080102 1800000 48500 

1,77 20080102 G8DM 20080201 1775000 33000 

1,74 20080201 H8DB 20080303 1750000 28000 

1,68 20080303 J8DD 20080401 1700000 41100 

1,75 20080401 K8D5 20080502 1800000 58500 

1,65 20080502 M8DC 20080602 1650000 20000 

1,63 20080602 N8DG 20080701 1650000 26500 

1,61 20080701 Q8DF 20080801 1625000 26470 

1,56 20080801 U8DK 20080901 1575000 19500 

1,64 20080901 V8DJ 20081001 1650000 13800 

1,92 20081001 X8DQ 20081103 1925000 49000 

2,18 20081103 Z8D4 20081201 2200000 94040 

2,36 20081201 F9D1 20090102 2400000 139600 

2,33 20090102 G9DN 20090202 2350000 75000 

2,35 20090202 H9DN 20090302 2350000 69200 

2,41 20090302 J9DP 20090401 2450000 65000 

2,29 20090401 K9DG 20090504 2300000 54000 

2,14 20090504 M9DH 20090601 2150000 58000 

1,94 20090601 N9DK 20090701 1950000 40000 

1,93 20090701 Q9D7 20090803 1950000 48000 

1,84 20090803 U9DY 20090901 1850000 40350 

1,88 20090901 V9D8 20091001 1900000 33000 

1,78 20091001 X9D1 20091103 1800000 38000 

1,76 20091103 Z9DW 20091201 1750000 36600 

1,73 20091201 FBDH 20100104 1750000 44000 

1,72 20100104 GBDW 20100201 1725000 25700 

1,88 20100201 HBDG 20100301 1850000 27959 

1,80 20100301 JBD5 20100401 1800000 27000 

1,77 20100401 KBDT 20100503 1775000 23800 

1,73 20100503 MBDD 20100601 1750000 28000 

1,82 20100601 NBF5 20100701 1825000 29000 

1,80 20100701 QBD2 20100802 1800000 33100 

1,75 20100802 UBD6 20100901 1750000 17700 

1,74 20100901 VBDJ 20101001 1750000 18550 

1,68 20101001 XBD4 20101101 1700000 25000 
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1,70 20101101 ZBDS 20101201 1725000 34200 

1,70 20101201 FCF2 20110103 1725000 27500 

1,65 20110103 GCDL 20110201 1675000 28000 

1,66 20110201 HCDN 20110301 1675000 18700 

1,66 20110301 JCDP 20110401 1675000 17400 

1,62 20110401 KCDG 20110502 1625000 18800 

1,57 20110502 MCDF 20110601 1575000 18000 

1,59 20110601 NCD3 20110701 1600000 18000 

1,56 20110701 QCDN 20110801 1575000 22120 

1,55 20110801 UCDL 20110901 1575000 21000 

1,60 20110901 VCDG 20111003 1550000 2000 

1,88 20111003 XCD6 20111101 1900000 50000 

1,75 20111101 ZCDY 20111201 1725000 27500 

1,79 20111201 FDD9 20120102 1800000 38000 

1,87 20120102 GDDS 20120201 1775000 3000 

1,74 20120201 HDD3 20120301 1750000 21820 

1,71 20120301 JDF4 20120402 1725000 20300 

1,83 20120402 KDD1 20120502 1850000 28160 

1,91 20120502 MDDV 20120601 1925000 23500 

2,03 20120601 NDDM 20120702 2050000 41000 

1,99 20120702 QDD8 20120801 2000000 35400 

2,04 20120801 UDD4 20120903 2050000 27500 

2,03 20120903 VDDG 20121001 2050000 26700 

2,03 20121001 XDF0 20121101 2025000 11500 

2,03 20121101 ZDDB 20121203 2050000 20640 

2,11 20121203 FFF8 20130102 2125000 25000 

2,04 20130102 GFDD 20130201 2050000 21500 

1,98 20130201 HFD0 20130301 2000000 21000 

1,98 20130301 JFD2 20130401 2000000 24500 

2,02 20130401 KFD4 20130502 2050000 31887 

2,01 20130502 MFDW 20130603 2025000 20733 

2,13 20130603 NFD1 20130701 2150000 38000 

2,23 20130701 QFD2 20130801 2200000 20020 

2,29 20130801 UFF2 20130902 2375000 75000 

2,36 20130902 VFFF 20131001 2375000 49000 

2,21 20131001 XFF1 20131101 2225000 28500 

2,25 20131101 ZFDF 20131202 2250000 21000 

2,34 20131202 FGDC 20140102 2350000 31000 

2,40 20140102 GGDD 20140203 2400000 30500 

2,41 20140203 HGFJ 20140305 2425000 22900 

2,32 20140305 JGFC 20140401 2325000 21000 

2,26 20140401 KGF7 20140502 2275000 29000 

2,22 20140502 MGF4 20140602 2225000 20500 

2,26 20140602 NGFK 20140701 2275000 18400 

2,20 20140701 QGF4 20140801 2225000 23350 
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2,26 20140801 UGF1 20140901 2275000 26140 

2,24 20140901 VGDJ 20141001 2250000 20000 

2,46 20141001 XGD7 20141103 2500000 53200 

2,48 20141103 ZGD7 20141201 2500000 38000 

2,56 20141201 FHDM 20150102 2650000 92954 

2,69 20150102 GHF4 20150202 2675000 25000 

2,69 20150202 HHD7 20150302 2700000 30000 

2,86 20150302 JHDN 20150401 2900000 53000 

3,15 20150401 KHFQ 20150504 3175000 73100 

3,07 20150504 MHDR 20150601 3100000 65000 

3,18 20150601 NHDY 20150701 3250000 94000 

3,12 20150701 QHDJ 20150803 3150000 42000 

3,44 20150803 UHDP 20150901 3450000 55000 

3,67 20150901 VHFR 20151001 3675000 59370 

3,98 20151001 XHDY 20151103 4200000 224100 

3,81 20151103 ZHF2 20151201 3850000 88000 

3,87 20151201 FJDZ 20160104 3900000 105500 

4,04 20160104 GJF5 20160201 4050000 98000 

4,00 20160201 HJF5 20160301 4050000 104000 

3,99 20160301 JJDW 20160401 4050000 126000 

3,58 20160401 KJDK 20160502 3600000 97475 

3,50 20160502 MJDK 20160601 3500000 64000 

3,61 20160601 NJDQ 20160701 3650000 90000 

3,23 20160701 QJFJ 20160801 3250000 66000 

3,27 20160801 UJFM 20160901 3275000 41400 

3,25 20160901 VJFK 20161003 3250000 51000 

3,23 20161003 XJF8 20161101 3250000 65000 

3,20 20161101 ZJDZ 20161201 3300000 75264 

3,44 20161201 FKFY 20170102 3450000 46000 

3,27 20170102 GKFV 20170201 3325000 75000 

3,15 20170201 HKF4 20170301 3150000 35000 

3,10 20170301 JKFH 20170403 3100000 36650 

3,12 20170403 KKFP 20170502 3125000 37000 

3,17 20170502 MKF5 20170601 3175000 43150 

3,23 20170601 NKF1 20170703 3250000 44217 

3,30 20170703 QKFC 20170801 3325000 50000 

3,12 20170801 UKF7 20170901 3125000 38000 

 

 

 

 


